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The fixed term of the Company is 50 Gregorian years,
commencing from July 18, 2004, the date of issuance of
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صاحـــب السمــــو األميـــــر الوالـــــــد
الشيـــخ حمــد بن خليفة آل ثــــاني

حضــرة صاحب الســمو أمير البــاد المفدى
الشــيخ تميــم بن حمد آل ثــــاني
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واليــوم تفتخــر شــركة ناقــات وتعتــز بقــوة أســطولها املكــون مــن ( 74أربــع وســبعني)
ســفينة ،والــذي يعتــر مــن أكــر األســاطيل يف العــامل .فألســطول مكــون مــن ( 69تســع
وستني) سفينة لنقــــل الغــــاز الطبيعــــي املســــال ،و( 4أربع) ســفن لنقــــل غــاز البــرتول
املســــال ووحــــدة عائمــة لتخزيــن وإعــــادة الغــاز املســال حلالتــــه الغازية .وجدير بالذكر
أن أغلــــب ســــفن الشــــركة ترتبــــط بعقــــود تأجــر طويلــــة االجــــل مــــع شــــركات عامليــــة
موثوقــــة وحسنة السمعة ،مــــا يضمــن اســتمرارية واستقرار التدفــق النقــدي للشركة.
كمــا تتــوىل ناقــات إدارة وتشــغيل ( 14أربــع عشــرة) ســفينة لنقــل الغــاز الطبيعي املســال
و( 4أربع) ســــفن لنقــــل غــاز البــــرول املســال.
ومــن منطلــق ســعينا ملواكبــة طمــوح دولــة قطــر لتعزيــز مرونــة سلســلة التوريــد يف
قطــاع الطاقــة ،ومتاشــيًا مــع اســراتيجية تنويــع األعمــال ومصــادر الدخــل اخلاصــة
بالشــركة ،وقعــت ناقــات اتفاقيــة مشــركة مــع شــركة ماكديرمــوت الرائــدة عامليــً
يف جمــال خدمــات قطــاع النفــط والغــاز ،وذلــك لتأســيس "الشــركة القطريــة لتصنيــع
الهيــاكل" التــي تهــدف لتقــدمي جمموعــة شــاملة مــن خدمــات التصنيــع البحريــة والربيــة
لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى
اخلدمــات والصناعــات اإلنشــائية للهيــاكل البحريــة والربيــة يف دولــة قطــر ،وبالتــايل دعــم
جهــود البــاد يف توطــن هــذه اخلدمــات .إن تأســيس هــذا املشــروع املشــرك اجلديــد
ســوف يكمــل جمموعــة اخلدمــات البحريــة التــي تقدمهــا ناقــات يف الوقــت احلــايل ،ممــا
يعــزز مكانتنــا كشــركة رائــدة عامليــً واخليــار األول يف جمــال نقــل الطاقــة وتوفــر اخلدمات
البحريــة اخملتلفــة.
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• حوض “ارحمة بن جابر اجلالهمة” لبناء وإصالح السفن قام بتنفيذ أكرث من ألف
مشروع منذ إنشائه عام .2010
• احتفلت “شركة ناقالت كيبل لألﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮية احملدودة“ بإجناز أعمال اإلصالح
والصيانة لسفينة نقل الغاز الطبيعي املسال رقم 200
• كما جنحت الشركة يف تسليم أكرب هيكل فوالذي بحري يف قطر للجزء العلوي
ملشروع تطوير حقل بواحلنني التابع لشركة قطر للبرتول.
• أجنزت شركة “ناقالت سفيتزروايزمولر“ ما يقارب من  13,550مهمة بحرية لدعم
أسطول قوارب اإلسناد والقطر البحري بزيادة قدرها  %1.5مقارنة بعام .2018
• أصبحت شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة أول وكالة شحن حملية تقدم
اخلدمات اللوجستية للسفن على نطاق دويل وذلك انطالقًا من ميناء راس لفان،
وأجنزت الشركة ما يقارب  4,600عملية لوجستية خالل عام 2019
لقــــد شــــهد العــــام  2019تركيــز ادارة شــركة ناقــالت علــــى ترســيخ أعلى معايري حوكمة
الشــركات وأنظمــة الســــامة والصحــــة املهن ّيــــة والبيئيــة وإدارة اخملاطــر واســتمرارية
األعمــال يف حــاالت الطــوارئ لتعزيــز ثقــة املســتثمرين يف الشــركة .وواصلــت الشــركة
أنشــطتها اخملتلفــة الهادفــة لتعزيــز ثقافــة الســامة يف جميــع عمليــات الشــركة،
مع حتقيق الكفــــاءة يف عمليــــات التشــــغيل ،وزيــــادة اإلنتاجيــــة ،والتوفــــر يف التكاليــف،
وتوعيــــة اجملتمــــع وإشــــراكه يف عمليــــة التنميــــة املســــتدامة ،وحتســــن نهــــج
الشــــركة يف جمــــال اإلشــــراف البيئــــي .وكنتيجــة مباشــرة لهذا النهج املتميــز يف ادارة
الشــركة ،مت تتويــج ناقــات بالعديــد مــن جوائــز التكــرمي والتقديرخــال العــام ،ممــا يــدل
علــى املعايــر العاليــة التــي تلتــزم بهــا الشــركة جتــاه عملياتهــا وموظفيهــا والبيئــة التــي
تعمــل فيهــا.
وأود أن أعــــرب باسمي وباســــم أعضاء جملــــس اإلدارة عــــن خالــــص الشــــكر والتقديــــر
جلميــــع العاملــــن يف "ناقــــات" علــــى جهودهــــم املتواصلــة لتحقيــق األداء املــايل
القــوي والتفــوق التشــغيلي يف عــام  .2019وبفضــــل اإلجنــازات الكبــرة التــي حتققــت يف
ربحا صاف ًيا قــــدره  ١،٠٠٣مليــــون ريــال
العام املاضي ،يســــرين أن أعلــــن أننــــا قــــد حققنــــا ً
قطــــري يف العــــام املــــايل  ،2019بزيــادة قدرهــا  ،٪ ١٢.٤مقارنــة مببلــغ  892مليــون ريــال
للعــام املــايل  .2018ومــن هــذا املنطلــق ،يســر جملس إدارة شــركة ناقــالت أن يوصــي
اجلمعيــــة العموميــــة املوقــــرة باملوافقــة علــــى توزيــع أربــاح نقديــــة بقيمــة "٠.١٠ريــال
قطــــري" للســهم عــن العــام املــايل .2019

سعادة المهندس /عيسى بن هالل الكواري

السيد /عبدالرحمن عيسى المناعي

بزيادة % ١٢.٤

١,٠٠٣

عضو مجلس اإلدارة

تعمــل شــركة ناقــات منــذ عــام  ،2017يف ظــل أوضــاع جديــدة ،بحيــث يتعــن عليهــا
التغلــب علــى الوضــع اجليو-سياســي يف املنطقــة إىل جانــب حتميــة التعاطــي املــرن
مــع ديناميكيــات الصناعــة البحريــة العامليــة .وبالرغــم مــن هــذه التحديــات ،واصلــت ناقــات
توفــر خدمــة نقــل الطاقــة النظيفــة إىل كافــة الوجهــات حــول العــامل دون أي انقطــاع،
مؤكديــن بذلــك التزامنــا بالتفــوق التشــغيلي وتقــدمي خدمــات مثلــى لعمالئنــا .ولقــد
اســتكملت الشــركة خططهــا التوســعية بإضافــة أربــع ناقــات جديــدة للغــاز الطبيعــي
املســال إىل أســطولها ،اســتعدادًا لرفــع قدرتهــا االســتيعابية لتلبيــة الطلــب العاملــي
املتزايــد علــى الطاقــة النظيفــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،اســتحوذت الشــركة علــى امللكيــة
الكاملــة ألربــع ســفن لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال مــن طــراز "كيــو فليكــس" مــا يؤكــد
علــى متتــع الشــركة باملرونــة الكافيــة لالســتفادة مــن فــرص االســتثمارات اجملزيــة
واملربحــة.

ويســر مجلــس اإلدارة تســليط الضــوء علــى أبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا شــركات
المشــاريع المشـتـرﻛﺔ في حوض «ارحمة بن جابر الجالهمة» في مدينة راس لفان
الصناعية منذ بدء العمليات:

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

عضو مجلس اإلدارة

السادة املساهمون الكرام،
باألصالــــة عــــن نفســــي ونيابــــة عــــن جملــــس اإلدارة ،يســــرين ويشرفني أن أقــــدم لكــــم
التقريــــر الســــنوي لشــــركة ناقــالت لعــــام .2019
كان عام  2019عامًا متميـــزًا واصلــــت خاللــــه شــــركة ناقــــات حتقيــــق العديد من اإلجنازات
املتميــزة التــي تســتحق االشــادة ،ولذلــك يــود جملــس اإلدارة أن يبــدأ التقريــر بالثنــاء علــى
اصــرار جميــع العاملــن يف الشــركة علــى العمــل الــدؤوب وتخطــي كافــة التوقعــات تطلعًا
نحــو حتقيــق رؤيــة وأهــداف الشــركة املســتقبلية.
اســتطاعت شــركة ناقــات منــذ نشــأتها قبــل  15عامــً فقــط أن تقطــع شــوطًا طويــ ًا
لتصبــح شــركة عامليــة رائــدة ومتميــزة يف قطــاع الصناعــات البحريــة .ويأتــي هــذا
النجــاح مدعومــً بظــروف الســوق املواتيــة وبتنفيــذ اســراتيجيات الشــركة طويلــة االمــد
يف حتفيــز مصــادر الدخــل وتنويــع األعمــال وتعظيــم املــوارد ،فقــد التزمنــا التزامــً صادقــً
برســالتنا املتمثلــة يف حتقيــق أفضــل قيمــة ملســاهمينا مــع االرتقــاء بالعمــل إىل آفــاق
جديــدة تخــدم أهــداف الشــركة.

وتســاهم جميــع عمليــات النقــل البحــري واخلدمــات البحريــة املتكاملــة التــي تقدمهــا
شــركة ناقــات يف تعزيــز مكانــة دولــة قطــر كمحــور اســراتيجي علــى اخلارطــة الدوليــة
للشــحن البحــري والصناعــات املرتبطــة بــه والتــي تشــمل عمليــات إصــاح وبنــاء الســفن
وتصنيــع الهيــاكل البحريــة باإلضافــة إىل اخلدمــات البحريــة املتنوعــة.

السيد /أحمد سيف السليطي

سعادة السيد /علي أحمد الكواري

مليون ر.ق

الربح الصافي في 2019

المشروع المشترك الجديد
الشركة القطرية لتصنيع الهياكل

السيد /حمد مبارك المهندي

عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

وأود أن أتوجـــه باســم جملــس اإلدارة بعميـــق الشـــكر والتقدير لسعادة املهندس
/ســعد بــن شــريدة الكعبــي وزيــر الدولــة لشــؤون الطاقــة ,العضــو املنتــدب والرئيــس
التنفيذي لقطــــر للبــــرول للدعم املتواصــــل ألنشــــطة "ناقــــات" ،وللقائمــــن علــى
كافــة االدارات يف قطــر للبــرول ومنهــا املــــدن الصناعيــــة لتعاونهــــم مــــع اإلدارة
التشــــغيلية حلــــوض "إرحمة بــــن جابــــر اجلالهمة" إلصــــاح وبنــاء الســــفن ،وكذلــك
خالــــص الشــــكر والتقديــر لشــركة قطــر غــاز املؤجــر األكــر لســفن شــركة ناقــات
را ،نــود أيضــً أن نتقــدم بالشــكر لشــركاء
علــى دعمهــا املتميــز ألعمــال الشــركة .وأخـ ً
ناقــات وللمســاهمني األفاضــل ولطاقــم اإلدارة التنفيذيــــة واملوظفــــن وهيئــة
قطــــر لألســــواق املاليــــة وبورصــــة قطــــر علــــى جهودهــــم وتفانيهــــم ودعمهــــم
الدائم ألعمــــال الشــــركة.

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ويف ختــــام كلمتــــي ،ال يســــعني إال أن أتقــــدم ،بالنيابــــة عــــن أعضــــاء جملــــس إدارة
شركة ناقالت ،وباألصالــــة عــــن نفســــي ،برفــــع أســــمى آيــــات الشــــكر والعرفــان إىل
مقــــام ســــيدي حضــــرة صاحــــب الســــمو أمــــر البــــاد املفــــدى ،الشــــيخ متيــــم بــن
حمــــد آل ثــــاين ،وصاحــــب الســــمو األمــــر الوالــــد ،الشــيخ حمــــد بــن خليفــــة آل ثــاين،
حفظهمــــا اهلل ورعاهمــا ،علــى الدعــم املســــتمر والتوجيهــات والرؤيــــة الســــديدة،
والتــــي مكنــــت شــــركة ناقــالت مــن النمــــو لتصبــح شــركة رائــــدة يف جمــال النقــل
البحــــري ،وتســــاهم بشــــكل كبــــر يف نهـــوض وتطويــــر قطــاع النقــــل والصناعــــة
البحرية ،وقطاعــــي النفــــط والغــــاز يف دولتنــــا احلبيبــــة قطــــر.

عضو مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /فيصل الحمادي

 ٨٧٧طن

تسليم وحدات لمنصات مشروع قطر للبترول إلعادة تطوير حقل
بولحنين الجزء العلوي
هيكل فوالذي بحري صنع بكل فخر في دولة قطر

 ٥٠٠٠طن

تصنيع المرافق السكنية اإلضافية لمجمع
قطر غاز البحري في حقل الشمال
هيكل فوالذي لمنصة السكن البحرية صنع بكل فخر في دولة قطر
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التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير السنوي ٢٠١٩

كلمة الرئيس التنفيذي

المهندس عبداهلل فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت

كان عــام  2019شــاهدًا علــى مــدى قدرتنــا للمضــي قدمــً وبخطــى ثابتــة لتحقيــق
مانســعى إليــه دائمــً مــن متيــز يف جميــع أعمالنــا .كان ذلــك واضحــً مــن خــال
املنحنــى التصاعــدي الثابــت لالجنــازات العديــدة التــي حققتهــا ناقــات ،ممــا انعكــس
ايجابــً علــى منــو الشــركة املســتمر وتوســع جناحاتهــا يف خمتلــف اجملــاالت.
وبالرغــم مــن التحديــات ،أثبتــت ناقــات قوتهــا ومرونتهــا وتغلبــت علــى تلــك التحديــات
مــن خــال حتقيــق التفــوق التشــغيلي وتنويــع حمافظهــا االســتثمارية وتدعيــم
قدراتهــا الداخليــة وتعزيــز حضورهــا الــدويل وتنفيــذ اخلطــط االســراتيجية املوضوعــة
مــن قبــل إدارة الشــركة .ســاهم كل ذلــك يف تعزيــز رؤيتنــا بــأن نصبــح شــركة رائــدة
عامليــً يف جمــال نقــل الطاقــة وتوفــر اخلدمــات البحريــة واخليــاراالول للشــركات
العاملــة يف هــذا القطــاع علــى مســتوى العــامل.
إن األداء املــايل املتميــز للشــركة يف عــام  2019جــاء نتيجــة لتضافــر جهــود جملــس
ادارة الشــركة وجميــع العاملــن فيهــا ،بحيــث حققــت صــايف ربــح قــدره  ١،٠٠٣مليون
ريــال قطــري ،بزيــادة قدرهــا  % ١٢.٤عــن العــام الســابق حيــث كان صــايف الربــح 892
مليــون ريــال قطــري.
متاشــيا مــع خطــط النمــو االســراتيجية املوضوعــة مــن قبــل جملــس اإلدارة،
قامــت شــركة ناقــات بتعزيــز حضورهــا الــدويل مــن خــال اســتحواذها علــى ســفن
إضافيــة ممــا مكنهــا مــن تعظيــم دورهــا االســراتيجي يف الســوق العاملــي مــن
خــال اســطول بحــري اكــر واكــر فعاليــة .ان االتفاقيــة التــي وقعتهــا ناقــات مــع
شــركة "مــاران فيتشــر" اليونانيــة لتملــك أربــع ســفن جديــدة لنقــل الغــاز الطبيعــي
املســال لــن تعــزز قــدرة أســطولنا فحســب ،بــل ســتعزز أيضــً قدراتنــا الداخليــة يف
إدارة وتســويق الســفن ألكــر أســطول للغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل .أضف اىل
ذلــك ،فــإن االســتحواذ الكامــل علــى ملكيــة أربــع ناقــات للغــاز الطبيعــي املســال مــن
طــراز كيــو فليكــس ،والتــي نديرهــا حاليــً ،ســيوفر قــدرًا أكــر مــن املرونــة التشــغيلية،
مــا يــؤدي إىل حتقيــق وفــورات يف االنفــاق واحلــد مــن اخملاطــر وتوفــر قيمــة أكــر
لعمالئنــا.
كمــا ونؤكــد علــى إلتــزام شــركة ناقــات برســالتها والتــي تتضمــن بنــاء وتقويــة
الشــراكات وعالقــات التعــاون املمكنــة مــع العمــاء والشــركاء احملليــن والعامليــن
التــي مــن شــأنها تعزيــز حمفظــة أعمالنــا وحتقيــق عوائــد إيجابيــة ملســاهمينا.
وقــد شــهدنا هــذا العــام التوقيــع علــى عقــد شــراكة اســراتيجية مــع شــركة
"ماكديرمــوت" مــن خــال برنامــج "توطــن" لقطــاع الطاقــة يف دولــة قطــر
لتأســيس شــركة مشــركة جديــدة ،وهــي "الشــركة القطريــة لتصنيــع الهيــاكل".
وهــذا املشــروع اجلديــد لــن يقتصــر فقــط علــى رفــع مســتويات اإلنتاجيــة يف حــوض
"ارحمــة بــن جابــر اجلالهمــة" العاملــي لبنــاء وإصــاح الســفن ،بــل ســيطور أيضــً
مــن قــدرات البنــاء احملليــة لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى توفــر خدمــات تصنيــع
الهيــاكل الربيــة والبحريــة بدولــة قطــر ،يف الوقــت الــذي تســعى الدولــة لزيــادة
إنتاجهــا مــن الغــاز الطبيعــي املســال مــن  77إىل  126مليون طن ســنويًا يف الســنوات
القادمــة .عــاوة علــى ذلــك ،سيســاهم املشــروع يف نقــل املعرفــة واخلــرات إىل
القــوى العاملــة احملليــة واملســاهمة يف توفــر مصــدر مســتدام للكفــاءات يف
قطــر ،وذلــك بالتوافــق مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة .2030
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واســتكما ًال للســياق احمللــي الــذي نوليــه اهتمامــً خاصــً يف ناقــات ،تواصــل
مشــاريعنا املشــركة احملليــة إضافــة قيمــة حقيقيــة إىل عملياتنــا البحريــة
واملســاهمة يف وضــع أســس راســخة لصناعــة بحريــة متكاملــة يف دولــة قطــر.
إن النجــاح املتميــز الــذي حققنــاه يف إجنــاز أحــد أكــر املشــاريع البحريــة تعقي ـدًا يف
مرافــق إصــاح وتصنيــع وإعــادة تهيئــة الهيــاكل البحريــة يف حــوض "ارحمــة بــن جابر
اجلالهمــة" العاملــي إلصــاح وبنــاء الســفن ميثــل عالمــة فارقــة يف تاريــخ شــركة
ناقــات كيبيــل لألعمــال البحريــة احملــدودة .فنحــن نفخــر بــأن يكــون اجلــزء الفــوالذي
العلــوي ملنصــات مشــروع إعــادة تطويــر حقــل بوحلنــن التابــع لشــركة قطــر للبــرول
والــذي يبلــغ وزنــه  877طــن هــو أول وأكــر مشــروع مــن نوعــه يتــم بنــاءه يف دولــة
قطــر .ويعتــر إجنــاز هــذا املشــروع بشــكل آمــن ويف الوقــت احملــدد خــر دليــل علــى
القــدرات التــي ميلكهــا فريــق إدارة املشــاريع بالشــركة يف التعامــل مــع هــذا النــوع
مــن املشــاريع الكبــرة واملعقــدة لتلبيــة احتياجــات صناعــة النفــط والغــاز احملليــة.
وتعتــزم الشــركة البنــاء علــى هــذا النجــاح يف املســتقبل وتتطلــع إىل إجنــاز املزيــد
مــن املشــاريع الكــرى لهــذا القطــاع احليــوي الهــام يف منظومــة تطويــر الصناعــة
لدولــة قطــر .بإلضافــة اىل بنــاء مشــروع توســعة منصــة الســكن البحريــة حلقــل
الشــمال "برافــو" الــذي يــزن حــوايل  ٥٠٠٠طــن ،وســيتم تســليمه يف بدايــة عــام .٢٠٢٠
إن أحــد أهــم دعائــم النجــاح لدينــا ،ان مل يكــن أهمهــا علــى االطــاق ،هــو االهتمــام
ّ
بالســامة العامــة والصحــة وإدارة البيئــة ،حيــث نســعى جاهديــن لتوفــر خدمــات
النقــل البحــري واخلدمــات البحريــة املتنوعــة وفــق أعلــى معايــر الســامة واألمــان
واملوثوقيــة .وتأتــي اجلائــزة العامليــة التــي توجــت بهــا الشــركة مؤخــرًا مــن قبــل
جملــس الســامة الربيطــاين واملعروفــة باســم "جائــزة ســيف الشــرف" ،وللمــرة
الثانيــة علــى التــوايل ،لتؤكــد علــى التزامنــا بتبنــي أعلــى معايــر الســامة وانعكاســً
لثقافــة "الســامة او ًال" التــي يعتمدهــا جميــع العاملــن يف شــركة ناقــات .وأود
هنــا أن أعــرب عــن تقديــري لفريــق العمــل علــى املبــادرات املتميــزة التــي قدمهــا يف
جمــال الســامة وعــن شــكري جلميــع العاملــن يف الشــركة علــى اتباعهــم لتعاليــم
الســامة خللــق بيئــة عمــل آمنــة وموثوقــة.

إن إدارة شــركة ناقــات متفائلــة باســتمرار وتــرة النجــاح الــذي تشــهده يف هــذه املرحلــة
بفضــل األســس الراســخة واالســراتيجيات طويلــة االمــد التــي تعتمدهــا الشــركة وصــو ًال إىل
حتقيــق أقصــى مراتــب النمــو وافضــل العوائــد املاليــة ملســاهمينا .فاملســتقبل يحمــل
الكثــر مــن اآلمــال الكبــرة لشــركة ناقــات ومســاهميها وجملــس إدارتهــا وإدارتهــا التنفيذيــة
وجميــع العاملــن لديهــا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

اﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ رﺑﻊ ﺳﻔﻦ

ﺳﻔﻦ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺒﻨﺎء

ﺳﻔﻦ

٤

ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل

ﺗﻮﺳﻊ اﺳﻄﻮل

ومــن منطلــق امياننــا بأهميــة تبنــي مبــادرات للمســؤولية اإلجتماعيــة واحلفــاظ علــى
البيئــة ،نؤكــد علــى أن االســتدامة تلعــب دورًا جوهريــً مســتمرًا يف نهــج الشــركة
ويف إدارة أعمالهــا ،ســواء كان ذلــك عــر منهــج رأس املــال البشــري االســراتيجي
أو مشــاريعنا اجملتمعيــة اخملتلفــة .وقــد توجــت جهــود الشــركة بتكرميهــا علــى
براجمهــا التنمويــة الشــاملة والتزامهــا برعايــة بنــاء كادر وطنــي مؤهــل ومتفــاين
لهــذه الصناعــة ،حيــث فــازت شــركة ناقــات بجائــزة “دعــم التدريــب والتطويــر” يف
االجتمــاع الســنوي لتوطــن الوظائــف يف قطــاع الطاقــة والصناعــة للعــام الثالــث
علــى التــوايل.

٤

ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل

ﺳﻔﻦ

٧٤
ﺳﻔﻴﻨﺔ

ﺳﻔﻴﻨﺔ

٣

جائزة "التقطير"
جائزة "سيف الشرف"
جائزة "لينكد إن"
"الشركة الواعدة في قطر"

اﻟﺠﻮاﺋﺰ
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المالمح المالية

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻗﻮد@@

• سجلت الشركة صايف ربح بقيمة  1,002.9مليون ريال قطري ،وهو األعلى منذ تأسيس الشركة مما
يعكس دورها الرئيسي يف السوق العاملي لنقل الغاز الطبيعي املسال.

3,884

• بلغ إجمايل موجودات شركة ناقالت  32.4مليار ريال قطري كما يف  31ديسمرب  2019مقارنة مع 29.6
مليار ريال قطري كما يف  31ديسمرب  .2018بلغت املوجودات املتداولة ،مبا يف ذلك النقد واألرصدة
لدى البنوك  3.5مليار ريال قطري كما يف  31ديسمرب  .٢٠١٩بلغت املوجودات غري املتداولة ،والتي تتكون
بشكل رئيسي من اإلستثمارات يف سفن الغاز الطبيعي املسال ،واملمتلكات واملعدات وغريها من
املوجودات األخرى  28.9مليار ريال قطري كما يف  31ديسمرب  .2019بلغ إجمايل موجودات شركة ناقالت،
مبا يف ذلك حصتها من موجودات املشاريع املشرتكة  44.9مليار ريال قطري .باإلضافة إىل ذلك تقوم
"ناقالت" عرب املشاريع املشرتكة باملسؤولية التشغيلية واإلدارية يف حوض "إرحمه بن جابر اجلالهمه"
لبناء وإصالح السفن يف مدينة رأس لفان الصناعية والذي بلغت تكلفة تشييده ما يصل قيمته إىل
 10.6مليار ريال قطري ،ومت متويله عن طريق قطر للبرتول ،وبالتايل يبلغ إجمايل قيمة املوجودات املدارة
بواسطة ناقالت  55.5مليار ريال قطري.

مليون ر.ق

1,003

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول

• بلغ إجمايل قيمة حقوق امللكية قبل احتياطي التحوط واألسهم غري املسيطرة  9.4مليار ريال قطري يف
 31ديسمرب  2019مقارنة مع  9مليار ريال قطري كما يف  31ديسمرب .2018

العائد األساسي على السهم:

32.4
ر.ق

)EBITDA (Million QR

)PROFIT (Million QR

0.9%

36.2%

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻼﺣﺔ@

التصنيفات اإلئتمانية
الديون الرئيسية لشركة "ناقالت إنك"

العائد على السهم (بتاريخ  7يوليو
 ،2019أصبحت القيمة اإلسمية
واحد")د
للسهم "ريال قطري EPS

•  A+ستاندرد آند بورز
•  A1موديز
•  Aفيتش

847

892

955

1,003

2,787

2,822

3,765

3,618

3,635

0.17

0.15

0.16

 ADEBTستاندرد آند بورز
• TO EQUITY
•  A2موديز
•  A-فيتش

0.18

3,884

2,911

3,057

الديون الثانوية لشركة "ناقالت إنك"

2.52

2.00

صنفت وكاالت التصنيف االئتماين الرئيسية الثالثة يف العامل ،
وهي ستاندارد آند بورز ،وموديز ،وفيتش ،شركة ناقالت
تصنيفا متميزا من حيث الديون الرئيسية والثانوية
وصنفتها كديون قوية لالستثمار .مت تصنيف الديون
الرئيسية لشركة “ناقالت إنك“ عند  +Aمن قبل
وكالة“ستاندرد آند بورز“ وهذا التصنيف أقل بدرجة من
الرئيسية
تصنيف دولة قطر .كما مت أيضًا
الديون2019
تصنيف 2018
2017 2016
2019 2018 2017 2016
لشركة“ناقالت إنك“ منقبل وكالة “موديز“ بدرجة واحدة
أقل من تصنيف دولة قطر على درجة .A1
2.37

2.19

@2.25

1.58

2.52
2.37

2.19

1.58

1.43

1.22

@2.25

2.00

0.10

0.10

0.10

0.10

* إرتفعت نسبة الديون إىل حقوق امللكية
بسبب الزيادة يف القروض بغرض
احلصول على فرص أعمال جديدة
وإضافة قرض من خالل االستحواذ
على حصة الشريك يف شركة مشروع
مشرتك.

1.43

قيمة الربح الموزع للسهم الواحد بالريال قطري (ألغراض المقارنة ،تم
تعديل القيمة االسمية للسهم عن السنوات  2016إلى  2018ليصبح بقيمة
تجزئة األسهم بتاريخ  7يوليو )2019د
واحد" بعد
DIVIDEND
قطري PER
"ريالSHARE

1.22

2019 2018 2017 2016

2019 2018 2017 2016

CURRENT RATIO

DIVIDEND PER SHARE

0.10

2019 2018 2017 2016

2019 2018 2017 2016

1.2%

25.1%

0.10

DEBT TO EQUITY
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CURRENT RATIO

ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻗﻄﺮﻳﻮن آﺧﺮون

0.10

نسبة الديون إلى حقوق الملكية

نسبة السيولة النقدية الحالية

11.7%
%

0.10

2019 2018 2017 2016

2019 2018 2017 2016

ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن أﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮون

* شركة مالحة هي الهوية اجلديدة للشركتني املدموجتني
(املالحة القطرية والقطرية للنقل البحري)
** جمموعة وقود :قطر للوقود ،وقود الدولية ،وقود لفحص املركبات
فاحص،وقود للخدمات البحرية و أرض اخلليج العقارية

0.18

)REVENUES (Million QR

11.7%
%

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺪﻧﻲ(

ﺻﻨﺎدﻳﻖ Black Rock

إجمالي الموجودات:

مليار ر.ق

صافي الربح (مليون ريال قطري)د

4.1%

1.7%

ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

مليون ر.ق

• بلغ إجمايل القروض  21.2مليار ريال قطري كما يف  31ديسمرب  2019مقارنة مع  19.8مليار ريال قطري كما
يف  31ديسمرب  .2018مت جتميع أعمال شركة مشروع مشرتك مبا يف ذلك قرض قائم مببلغ  1.7مليار
ريال قطري بعد اإلستحواذ على حصة الشريك يف املشروع املشرتك ،كما مت احلصول على قرض
بقيمة  0.5مليار ريال قطري لإلستثمار يف فرص أعمال جديدة ،بينما مت سداد  0.8مليار ريال قطري من
رصيد القروض خالل العام .2019

األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك
الديون (مليون ريال قطري)د

2.0%

1.5%

صافي الربح:

اإليرادات (مليون ريال قطري)د

ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ

2.2%

1.7%

ﺻﻨﺎدﻳﻖ Vanguard

اإليرادات:

واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺴﻜﺮي(

2019 2018 2017 2016

وقد أبرزت خمتلف التقارير الصادرة عن وكاالت التصنيف
االئتماين بأن نقاط القوة الرئيسية لشركة ناقالت والتي
تكتسب أهمية حيوية بالنسبة السرتاتيجية قطر
للغاز الطبيعي املسال تتمثل يف امتالك الشركة ألكرب
أسطول لنقل الغاز الطبيعي املسال يف العامل .إن األرباح
الثابتة لشركة ناقالت تُعزى للعقود املربمة طويلة األجل
مع أكرب منتجي الغاز الطبيعي املسال يف دولة قطر ،
وسجل الشركة التشغيلي املوثوق به وعملياتها
اخملتلفةالتي تعزز من مكانة شركة ناقالت يف عامل
الصناعة البحرية.

2019 2018 2017 2016
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أهم اإلنجازات الرئيسية لعام ٢٠١٩

١

٢

قامت شركة ناقالت بتأسيس
شركة مشرتكة جديدة حتت
مسمى "الشركة القطرية لتصنيع
الهياكل  "QFABوذلك بالتعاون
مع شركة "ماكديرموت" الدولية.

٣
وقعت ناقالت اتفاقية استحواذ على
امللكية الكاملة ألربع سفن لنقل
الغاز الطبيعي املسال من طراز كيو
فليكس من شركة "إنرتناشونال
سيوايز" إىل ناقالت.

قامت شركة ناقالت بتأسيس شركة
مشرتكة جديدة حتت مسمى
"غلوبال شيبينغ ليمتد" ،وذلك
بالتعاون مع شركة"ماران اليونانية”.

10

٥

٤

حصلت شركة ناقالت على "جائزة
التقطري الكريستالية" للعام الثاين على
التوايل يف فئة "دعم التدريب والتطوير"
يف االجتماع السنوي للتقطري يف
قطاع الطاقة والصناعة.

حصلت شركة ناقالت على درجة
“اخلمس جنوم” يف عملية التدقيق
من جملس السالمة الربيطاين كما فازت
بجائزة سيف الشرف الدولية املرموقة
للعام الثاين على التوايل.

٦

٧

فازت شركة ناقالت بجائزة
"الشركة الواعدة" خالل فعاليات
حفل توزيع جوائز لينكد إن السنوي
لعام .2019

٨

٩

حقق حوض "ارحمة بن جابر
اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن
التابع لشركة ناقالت إجنازًا هامًا
بإكماله بنجاح  1000مشروع منذ
تأسيسه يف عام .2010

سلمت شركة ناقالت كيبيل لألعمال
البحرية احملدودة بنجاح مشروع
تصنيع هياكل حقل بوحلنني التابع
لشركة قطر للبرتول.

وقعت شركة ناقالت مذكرة تفاهم
مع وزارة الصحة العامة لتنفيذ
جمموعة من الربامج الصحية.

١٠

احتفلت  ٥سفن مملوكة
بالكامل لشركة ناقالت بتسليم
الشحنة رقم  100من شحنات
الغاز الطبيعي املسال.
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لمحة عن الشركة
شركة ناق ات هي شركة نقل بحري قطرية تأسست يف عام  ، 2004ومتثل حلقة النقل األساسية يف سلسلة إمداد الغاز الطبيعي املسال لدولة قطر .يعترب أسطول
شركة ناقالت هو األكرب من نوعه يف العامل ،حيث يضم  69من سفن الغاز الطبيعي املسال .وباإلضافة إىل ذلك ،تدير ناقالت وتشغّ ل أربع ( )4سفن لنقل غاز البرتول
املسال ،عن طريق شركة ناقالت للشحن قطر احملدودة ،مع وجود  14سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال ،فض ًال عن إضافة أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز
املسال حلالته الطبيعية (.)FSRU

بناء سفن يصل طولها إىل  170مرت
صناعة السفن من الصلب واالملنيوم
املقوى باأللياف
والبالستيك
ّ
اإلصالح ،والتحويل،والصيانة والتصنيع

تشغّ ل شركة ناقالت مرافق بناء السفن وإصالحها يف حوض (إرحمه بن جابراجلالهمه) لبناء وإصالح السفن يف مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر ،من خالل
مشروعني مشرتكني إسرتاتيجيني هما :شركة نقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة ،وشركة ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة والشركة القطرية لتصنيع
الهياكل .تقدم شركة ناقالت أيضًا خدمات وكالة املالحية ،من خالل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة ،جلميع موانئ دولة قطر .ويقدم املشروع املشرتك ،شركة
ناقالت سفيتزير ويسمولر ،خدمات الدعم والسحب والقطر البحرية يف ميناء راس لفان ،ومنطقة النشاط البحري لدولة قطر.

بناء و إصالح السفن البحرية
والهياكل الربية والبحرية

تصنيع الهياكل الربية والبحرية

خدماتالدعم البحري

نقاط القوة الرئيسية

تشغيل أسطول من السفنمبا
فيها زوارق السحب واإلرشاد

ﺳﻔﻴﻨﺔ

ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل

دورا اسرتاتيجي ضمن سلسة نقل
الغاز الطبيعي املسال من قطر اىل
العامل.

٦٩

ﺳﻔﻦ

ﻟﻐﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل

٤

توسع عاملي آلسطول نقل الغاز
الطبيعي املسال وغاز البرتول
املسال

ﺣﻮض ﺑﻨﺎء
و إﺻﻼح
اﻟﺴﻔﻦ

اﺳﻄﻮل

ﻧﺎﻗﻼت

توفري خدمات الوكالة واخلدمات اللوجستية
توفري خدمات شركة ناقالت للوكاالت
املالحية احملدودة يف املوانئ القطرية
والدولية من خالل الوكاالت الفرعية

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

١

شركة النقل البحري األعلى من
حيث التصنيف االئتماين على
مستوى العامل

VSU
FSRU
وﺣﺪة ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وإﻋﺎدة
اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

خدمات املؤن ،والتخزين
وتنسيق لعملية الصيانة

اتفاقيات تأجري مستقرة وطويلة
األجل مع شركاء ذوي سمعة عاملية

حجم األسطول
( *  4سفن جديدة)
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٧٤

مدرجة في
البورصة القطرية
منذ ٢٠٠٥

#١

أسطول نقل الغاز
الطبيعي المسال
األكبر في العالم

٨
سفــــن

٤

السفن التي تم االستحواذ عليها في 2019

٤

السفن الجديدة تحت الطلب

13

التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير السنوي ٢٠١٩

الخطة اإلستراتيجية

تســعى شــركة ناقــات إىل حتقيــق أداء متفــوق ومتميــز يف كافــة عملياتهــا التشــغيلية ،وذلــك مــن أجــل حتقيــق رؤيتهــا ألن تكــون الشــركة الرائــدة عامل ّيــً يف جمــال نقــل الطاقــة
واخلدمــات البحريــة .وترتكــز إســراتيجية ناقــات كشــركة عامليــة متخصصــة يف النقــل البحــري علــى حموريــن أساســيني للنجــاح ،وهمــا:
• حتقيق مركز الريادة يف إطار توفري شحن الطاقة النظيفة بأعلى معايري األمان والكفاءة التشغيلية
• تقدمي منتجات وخدمات مميزة وفق أعلى معايري اخلدمة واجلودة للحفاظ على مركزها املايل القوي.

الــــرؤيـــــة

وســيضمن هــذا التوجــه أن حتافــظ الشــركة علــى مركــز الريــادة ضمــن بيئــة مرنــة وتنافســية وبرغــم حتديــات الســوق الراهنــة وبيئــة التشــغيل املتغــرة علــى الــدوام .وعليــه فــإن
الركائــز األساســية التــي تعتمدهــا الشــركة يف حتقيــق هــذا التوجــه هــي:

حلول مشاركة العمالء

التفوق التشغيلي

التنمية المستدامة

• إننا يف شركة ناقالت نؤمن بأن هويتنا هي جزء ال
يتجزأ من رؤية العالمة التجارية ،والتي تلهمنا بدورها
للعمل الدؤوب لتقدمي اخلدمات املتميزة.

• إن قطاع خدمات النقل البحري هو قطاع عايل
التنافسية يتسم بالتغيري الدائم ويتطلب املرونة
العالية للمضي قدمًا يف املنافسة واالستمرارية .ويف
ذات اإلطار ،فإن طبيعة هذا القطاع تتطلب من شركة
ناقالت أن تتحلى مبستويات عالية من اإلبداع واالبتكار،
واملرونةً والكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة للحفاظ
على أقصى معايري السالمة واملوثوقية واجلودة.

• على الرغم من جناح ناقالت يف نيل حصة كبرية يف
سوق نقل الغاز الطبيعي املسال حمليًا وعامل ًيا ،إال
أنها ال تزال تسعى دومًا إىل حتقيق املزيد من النجاحات
يف قطاع الصناعة البحرية.

جيدا أن احلفاظ على التفوق
• إن شركة ناقالت تعي ً
يف السوق التنافسية يرتكز أساسًا على تقدمي
خدمات متميزة للعمالء .ويتمحور حول مبدأ خلق
ثقافة التحفيز من خالل ّ
بث روح القيم املؤسسية
وتبادل وجهات النظر مع العمالء ،بحيث يرثي كل
منّا جتربة اآلخر ويسهم يف توفري أفضل احللول
اخلدمية.

• لذا فإن ناقالت حترص على متابعة مستجدات
السوق ومواكبتها ،وإجراء املتابعة والتقييم ،وكذلك
التطوير املستمر لعملياتها.

التنمية المستدامة

التفوق التشغيلي
أن تكون "ناقالت" واحدة من أكرب
الشركات جودة من حيث األداء

زيادة الربحية

الحصيلة المتوقعة

• تسعى الشركة إىل إجناز هذا الهدف من خالل تقدمي
جمموعة متكاملة من اخلدمات لالحتفاظ بامليزة
التنافسية يف إطار تلبية تطلعات العمالء يف األسواق
احمللية والعاملية وحتقيق احتياجاتهم.

العميل

• وبذلك تربز هذه امليزة كأحد أهم سمات شركة
ناقالت التي ترتقي بتجربة العمالء وحتقق قيمة
فعلية للعالمة التجارية.

حلول مشاركة العمالء

زيادة حصتنا السوقية

"تسليم الشحنات بشكل متكامل
و موثوق و توفير وسائل نقل
متكاملة للطاقة وتقديم حلول
بحرية مختلفة"

حتسني قيمة العالمة التجارية

"توفير خدمة آمنة وموثوقة
وفاعلة من حيث التكلفة"

إستغالل الفرص التجارية املربحة

"إضافة قيمة إلثراء تجربة العميل"

حتسني كفاءة التكلفة
تبسيط العمليات التشغيلية األساسية

تعزيز األداء التنظيمي
دوما على توظيف وتطوير الكفاءات املتميزة القادرة على تنفيذ
إن مكانة شركة ناقالت مل تكن لتتحقق دون النجاحات الفردية واجلماعية لكادر العمل .لقد حرصت الشركة ً
األعمال باحرتافية عالية ،مما يكسبها احرتام اجلمهور واملساهمني والعمالء ،وبالتايل فإن هذا الكادر ميثل رأس املال احلقيقي للشركة .سوف تستمر وظائف الدعم
املؤسسي يف ناقالت يف تقدمي خدماتها وجهودها ملساندة عمليات الشركة األساسية وفق أعلى مستويات الكفاءة.

العمل الداخلي
للشركة

بناء قدرات قراءة السوق اإلستباقية
لتطوير إسرتاتيجية منو للمستقبل

تعزيز صورة ومكانة العالمة
التجارية يف السوق
تأسيس ثقافة العمل اجلماعي

تعزيز نظم األداء من خالل املراقبة
والتقييم الفاعل

تعزيز األداء التنظيمي
اإلستقطاب واإلحتفاظ باملوظفني
املؤهلني والسعي لتطوير الكوادر

بناء إسرتاتيجية تقوم على تطوير
الصناعة البحرية

اإلهتمام برتشيد التكاليف و أنشطة
اإلعمال ،و رضى العمالء غايتنا

العوامل المساعدة

القيم
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السالمة

االحترام

النزاهة

الشغف

التشجيع
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مسيرة ناقالت

٢٠١٤ • ٢٠١٢

•
•
•
•

تأسيس شركة"ناقالت للشحن قطر احملدودة" يف  2012وتوليها إدارة أربع سفن
خمصصة لنقل غاز البرتول املسال يف عام 2014
انضمام أول جمموعة من طالب برنامج"تدريب طالب البحرية"إىل شركة ناقالت
شركة"ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة" تفوز بجائزة "أفضل حوض بحري
خلدمات صيانة السفن" لعامي  2012و  2013على التوايل
فوز شركة"ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة" بجائزة السالمة واألمن يف عام 2014

٢٠١٨ •٢٠١٥
•

٢٠٠٧ • ٢٠٠٤
•
•
•
•
•

•

•

مت تأسيس شركة ناقالت يف عام 2004
مت يف عام  2005طرح أسهم ناقالت للتداول يف بورصة قطر
تسلمت شركة ناقالت يف عام  2005أول سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال
مت تأسيس شركة "ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة" يف 2005
تأسست شركة "ناقالت سفيتزروايزمولر" يف عام  ،2006وحصلت على عقد خدمة مدته
عاما من شركة قطر للبرتول للقيام بأعمال القطر واإلرساء مبيناء رأس لفان
ً 22
أبرمت شركة ناقلبات يف عام  2006عقدًا إلدارة جمموعة سفن عددها  25سفينة لنقل
الغاز الطبيعي املسال ،وهي مملوكة بالكامل مع شركة "شل انرتناشيونال للتجارة
والشحن احملدودة”
عقدا ملدة  25سنة من قبل شركة "قطر غاز" حلوايل  24سفينة لنقل
منحت شركة ناقالت
ً
الغاز الطبيعي املسال

•
•

•

•

•

•

•

توسعت شركة “ناقالت“ يف مشاريعها املشرتكة مع شركة “ماران فينتشرز”
اليونانية بإضافة سفينتني جديدتني لنقل للغاز الطبيعي املسال يف عام  2015وسفينتني
إضافيتني يف عام 2018
مت بنجاح يف عام  2015تركيب نظام حقن الغاز املوجه الكرتونيا وهو األول من نوعه
حازت ناقالت على أكرث من  20جائزة دولية مرموقة بني عامي  2016و  2018للتميز يف
السالمة والعمليات التجارية والتقطري واملسؤولية االجتماعية للشركات وإدارة سلسلة
التوريد وتكنولوجيا املعلومات
وقعت شركة ناقالت يف عام  2016اتفاقية مع شركة “شل انرتناشيونال احملدودة“
لنقل إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفن أسطولها لتتم إدارتها داخليا يف
الشركة
شركة ناقالت تكمل املرحلة األوىل من نقل إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة
ألسطولها مع شركة شل انرتناشيونال احملدودة يف عام  ،2017حيث مت انتقال عشر
سفن لنقل الغاز الطبيعي املسال إىل إدارة شركة “ناقالت للشحن قطر احملدودة“
وقعت شركة ناقالت مذكرة تفاهم مع شركة “هوغ“ الرنويجية للغاز الطبيعي املسال
الستكشاف فرص التعاون يف جمال مشاريع الوحدات العائمة الستقبال وتخزين وإعادة
الغاز املسال حلالته الطبيعية ()FSRU
شركة ناقالت توقع اتفاقية مع شركة “ أكسلريت إنريجي“ األمريكية للطاقة يف عام
 2018يتم مبوجبها االستحواذ على حصة األغلبية يف مشروع شراء وحدة عائمة الستقبال
وتخزين وإعادة الغاز املسال حلالته الطبيعية
شركة “ناقالت“ أصبحت أول شركة قطرية حاصلة على شهادة األيزو 2018 :45001 ISO
يف عام 2018

٢٠١١ • ٢٠٠٨
•
•
•
•
•
•

استالم شركة ناقالت عدد  42سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال وعدد  4سفن لنقل غاز البرتول املسال
استالم أول سفينة "موزا" من طراز "كيوماكس"
إنشاء شركة "ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة" يف عام 2008
إنشاء شركة "ناقالت دامن شيبياردز قطر احملدودة" يف عام 2010
حفل تدشني حوض "ارحمة بن جابر اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن يف 2010
أكملت شركة"ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة" يف عام  2011أول مشروع صيانة يف احلوض اجلاف
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السالمة والصحة والبيئة والجودة
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أداء السالمة لشركة ناقالت و شركات مشاريعها املشرتكة
معدل الحوادث المستوجبة لإلبالغ على أساس سنوي

المعدل العالمي

السالمة

٠.٥٠

٠.٤٦

٠.٥١

١.٤١

٠.٤٨

٠.٤٥

٠.٣٠

٠.٠٧

٠

١.٣٤

٠.٨٢

١.٢٧
٠.٨٦

٠.٨٠

٠.٦٨

٠.٢٣

٢٠١٦

١.٤١

٠.٥

٠.١٠

وتؤمن شركة ناقالت بإمكانية منع جميع احلوادث واإلصابات ولذلك تسعى جاهدة لتهيئة بيئة خالية من احلوادث واإلصابات يف أوقات العمل واملنزل .ومن خالل االستثمار
الضخم يف موظفيها وعملياتها ومعداتها ،يستمر أداء السالمة يف الشركة يف التحسن والتطور يومًا بعد يوم بل وأدى إىل نتائج أفضل من الشركات األخرى.

١

٠.٣٨

٠.٢٠

تضع شركة ناقالت السالمة والصحة والبيئة واجلودة على رأس أولوياتها لضمان العمل بطريقة آمنه وموثوقة وفعالة خلدمة اجملتمع واحملافظة على البيئة الطبيعية
حيث تظل أساسيات تقدمي عمليات آمنة وموثوق بها هي األولوية األوىل بالنسبة للشركة.

٢٠١٨

٢٠١٧

٠

٢٠١٩

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

حققت السفن اململوكة بالكامل لشركة ناقالت والسفن اململوكة بالشراكة مع شركات أخرى والسفن املدارة فنيًا داخل الشركة أداء تشغيليًا متميزًا يف جمال
السالمة .وفيما يلي أبرز إجنازات الشركة يف جمال أداء سالمة السفن:

الجودة نظام اإلدارة المتكامل

• واصلت ناقالت تقدمي مبادرات التدريب الداخلي للموظفني على إجراءات
السالمة والصحة والبيئة واجلودة ،كما أطلقت ورشتي عمل جديدتني
بعنوان "التدريب على اإلخالء يف حاالت الطوارئ" و"التدريب على القيادة
اآلمنة"

٠.٥٣

٠.٤٠

معدل ناقالت

استمرت شركة "ناقالت" يف حملتها "بيئة عمل خالية من احلوادث
واإلصابات" ،وهي عبارة عن برنامج خمصص التباع ارشادات السالمة
الالزمة،بغرض تفادي احلوادث احملتملة أثناء العمل .كما أنه ميثل مقدمة
ملهارات التدخل الفعال لضمان عمليات آمنة وموثوقة وفعالة خالية من
احلوادث واإلصابات.

١.٥

٠.٦٠

تلتزم ناقالت ومشاريعها املشرتكة برؤية قطر الوطنية  ، 2030والتي بدورها تظهر الرؤية املستقبلية للدولة لتحديد االجتاهات العامة للتنمية
املستدامة .تقوم شركة ناقالت بتنفيذ العديد من برامج السالمة والتطوير الداخلي ،بهدف ضمان إنشاء بيئة آمنة ملوظفيها ،يف حني يهدف
إطار املسؤولية اجملتمعية للشركة إىل إثراء اجملتمع واحلفاظ على البيئة الطبيعية.

برنامج " بيئة عمل خالية من الحوادث واإلصابات"

معدل إصابات هادرة لوقت العمل على أساس سنوي

جنحت "ناقالت" يف جتديد احلصول على معايري األيزو (األيزو 2015 :9001 ISO
واأليزو  2015 :14001 ISOواأليزو .)2018 :45001 ISO
• دورات برنامج ناقالت لتعزيز القدرات الداخلية
قدمت الشركة جمموعة من الدورات التدريبية اخملتلفة والتي تعزز من
كفاءة املوظفني .شملت الدورات جماالت خمتلفة منها نظام SAP
وحتفيز احللول املبتكرة وبرامج توعية اآلمن السرباين.
• مسح ناقالت االستقصائي حول السالمة 2019
أطلقت "ناقالت" مسحها االستقصائي الثالث حول السالمة لعام 2019
لتقييم إدراك املوظفني الجراءات السالمة يف الشركة ومقارنتها
مع نتائج العام املاضي.

أداء السالمة

سفن الغاز الطبيعي المسال
المملوكة بالكامل

السفن التي تدار من قبل شركة
"ناقالت للشحن قطر المحدودة"

سفن الغاز الطبيعي المسال
ذات الملكية المشتركة

حققت السفن اململوكة بالكامل لشركة ناقالت
معدل تكرار إصابات هادرة لوقت العمل بلغ 0.٨٧
وإجمايل معدل حوادث مستوجبة لإلبالغ بواقع
 ،١.٠٨وكالهما من أفضل املعدالت يف قطاع
الصناعة البحرية

حقق أسطول سفن نقل الغاز الطبيعي املسال
وسفن نقل غاز البرتول املسال التي تدار داخليًا
عن طريق شركة ناقالت للشحن قطر احملدودة
 NSQLمعدل إصابات هادرة لوقت العمل بواقع
 0.٠٠وإجمايل تكرار حوادث مستوجبة لإلبالغ بواقع
 ،0.٤٢وكالهما من أفضل املعدالت يف قطاع
الصناعة البحرية.

حققت سفن ناقالت اململوكة بالشراكة مع
شركات عاملية اخرى معدل إصابات هادرة لوقت
العمل بلغ ٠.٣٠وإجمايل معدل حوادث مستوجبة
لإلبالغ  ،٠.٥١وكالهما من أفضل املعدالت يف
قطاع الصناعة البحرية.

1٥

سفينة

0.٨٧

١.٠٨

LTIF

١٤
TRCF

١٨

سفينة
٤

سفينة لنقل الغاز
الطبيعي المسال

0.٠٠

LTIF

سفن مخصصة لنقل
غاز البترول المسال

0.٤٢

TRCF

٤٠
0.٣٠

سفينة

LTIF

0.٥١

TRCF

إن أداء ناقالت القوي يف جمال السالمة يؤكد التزام الشركة وجميع موظفيها بتحقيق بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات.
LTIF

حققت شركة ناقالت نسبة  0.٣٨كمعدل حوادث
مستوجبة لإلبالغ على أساس سنوي و0.٨٦
كمعدل إصابات هادرة لوقت العمل وكال املعدلني
أقل بكثري من املتوسط ،مقارنة ببقية الشركات
األخرى يف قطاع الصناعة البحرية.

٠.٣٨
٠.٨٦

الحوادث المستوجبة لإلبالغ على أساس سنوي

إصابات هادرة لوقت العمل على أساس سنوي
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واصلت شركة ناقالت للوكاالت املالحية سجلها
اخلايل من أي إصابات هادرة لوقت العمل ملدة 14
عامًا منذ إنشائها.

اجنزت شركة ناقالت سفيتزيروايزمولر أكرث من
 8مليون ساعة عمل من دون تسجيل أي إصابات
هادرة لوقت العمل يف عام 2019

TRCF

١.٥٠
١.٢٥

١٤

سنــة

بدون إصابات هادرة لوقت العمل

٨.٧+
ساعة عمل دون إصابات

١.٠٨

١.٠٠

مليون

٠.٧٥

٠.٨٧

٠.٥٠

٠.٥١
٠.٣٠

٠.٢٥
٠

٠.٠٠

0
ﺳﻔﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

03.0

٠.٤٢

ﺳﻔﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل
ذات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ
"ﻧﺎﻗﻼت ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺤﺪودة"
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السالمة والصحة والبيئة والجودة
االحتفاء بالتميز في إدارة الصحة والسالمة والبيئة
حازت ناقالت على

جائزة "سيف الشرف"

"أوىل أولوياتنا هي صحة وسالمة القوى العاملة بالشركة ،عالوة على حماية البيئة"

من جملس السالمة
الربيطاين للسنة الثانية
على التوايل

العنصر البشري وتنمية القدرات:
تســعى شــركة ناقــات باســتمرار إىل التطويــر الذاتــي واملهنــي ملوظفيهــا ،وذلــك مــن أجــل املســاهمة الفاعلــة يف الوصــول إىل أهدافهــا اإلســراتيجية والتشــغيلية .ولتحقيــق
هــذه الغايــة فــإن الشــركة تقــدم العديــد مــن الربامــج التعليميــة واملهنيــة املتنوعــة واملبتكــرة ،حيــث تقــوم بإعطــاء األولويــة لتحقيــق متطلبــات التطويــر املهنــي ،ومنهــا
تطويــر املهــارات التقنيــة ،وفــن التعامــل مــع اآلخريــن ،وبنــاء القــدرات اإلداريــة والقياديــة .إن جهــود الشــركة مســتمرة لتعزيــز ثقافــة التعلــم املســتمر مــن أجــل اســتقطاب
القــوى العاملــة ذات املهــارات العاليــة واحملافظــة عليهــا ،إضافــة إىل رعايــة وصقــل املواهــب الشــابة ،كل ذلــك كان جــزءا مــن أهــم مــا مييــز مســرة إجنــازات الشــركة خــال
العــام . ٢٠١٩

كما قامت الشركة بتصميم برنامج لتطوير القادة عايل املستوى .حيث صمم هذا الربنامج الستيعاب ثالثة مستويات خمتلفة من القادة يف الشركة :وهم القادة التنفيذيني
ابتداء من عام  .2020ومت آيضا االنتهاء من برنامج االحالل الوظيفي جلميع املناصب يف
والقيادات الواعدة من جميع اإلدارات .سيتم إطالق هذا الربنامج على مراحل
ً
الشركة.

حصلت ناقالت على

تقييم "اخلمس جنوم"
من جملس السالمة
الربيطاين للعام الثاين
على التوايل

أبرز اإلنجازات في :2019

يشتمل التزامنا باالستدامة على العديد من العناصر الرئيسية ،ومن بني أبرز تلك النقاط لهذا العام ما يلي:

المبادرات الصحية

التعاون مع وزارة الصحة العامة:
• تنفيذ حملة للتطعيم لزيادة ألهمية الصحة الوقائية جلميع املوظفني يف مقر
الشركة ويف حوض "إرحمة بن جابر اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن وأهمية
الوقاية.
• برنامج الصحة يف آماكن العمل  -الرتويج لنمط حياة نشط وصحي عرب تنفيذ
العديد من األنشطة مثل حملة اإلقالع عن التدخني وحملة الوعي بالصحة
النفسية.
• تنفيذ أنشطة صحية على مدار العام ،مع تقدمي العديد من األنشطة الرياضية
للموظفني لتشجيعهم على البقاء بصحة جيدة.

المبادرات البيئية
•

•
•
•

•

أكملت جميع السفن التي تدار من قبل شركة "ناقالت للشحن قطر احملدودة"
 NSQLعملية تصنيف جلميع املواد اخلطرة على منت السفن وذلك ضمن
خطط الشركة لالمتثال لبنود اتفاقية املنظمة البحرية الدولية يف (هونغ كونغ)
خفضت السفن التي تدار فنيًا من قبل شركة "ناقالت للشحن قطر احملدودة"
إنتاج النفايات بنسبة  %2,4يف عام  2019مقارنة بعام .2018
مت تركيب نظام معاجلة مياه التوازن على مايقارب ثلث أسطول شركة "ناقالت
للشحن قطر احملدودة".
أجرت شركات املشاريع املشرتكة "ناقالت سفيتزر ويسمولر" و "الشركة
القطرية لتصنيع الهياكل" العديد من املبادرات البيئية وذلك لدعم اليوم العاملي
للتخلص من النفايات واليوم العاملي للمحيطات.
قام موظفوا شركة ناقالت وشركات مشاريعها املشرتكة بالعديد من مبادرات
التشجري ومنها ما مت يف حوض "ارحمة بن جابر اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن
يف مدينة راس لفان الصناعية يف قطر.

الخدمة المجتمعية
التبرع بالدم

الشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع

رفع الوعي بأمراض السرطان بالشراكة مع الجمعية
القطرية للسرطان

بالشراكة مع بنك الدم التابع ملؤسسة حمد
الطبية ،نظمت شركة ناقالت حملة للتربع بالدم
ملوظفيها يف مقر الشركة الرئيسي يف برج
الشموح ،وملوظفي الشركات األخرى يف احلوض
اجلاف يف مدينة رأس لفان الصناعية.

شاركت ناقالت مؤسسة التعليم فوق اجلميع التابعة
ملؤسسة قطر  QFحملتها بهدف
جمع التربعات وتقدمي املساعدة التعليمية
لألطفال ذوي الدخل احملدود الذين يعيشون
يف قطر.

ساهمت شركة ناقالت يف رعاية مؤمتر سرطان
الغدة الدرقية الذي انعقد يف شهر أبريل والذي ساهم يف
زيادة الوعي باخلدمات املتاحة بدولة قطر وطرق
الفحصالذاتيللغدةالدرقيةواالستشاراتالطبية
للعنايةالدورية.

٪٣٦.٥
معدل التقطري

 ٨متدربين خريجين

استقبلت الشركة  8طالب جامعيني كخريجني من خمتلف
اجلامعات يف الدولةلفرتة تدريب مهنية حتاكي مشاريع التخرج.

برنامج “بداية”

إطالق برنامج “بداية” إللهام املوظفني وحثهم
على تبادل األفكار حول جتاربهم املهنية والبدايات
اجلديدة التي شكلت جناحهم املهني

871

ساعة تعليمية

تقدمي حوايل  42دورة تدريبية من خالل منصة
الشركة للتعلم االلكرتوين.
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فازت ناقالت بجائزة التقطري يف قطاع الطاقة
والصناعة جلهودها يف"دعم التدريب والتطوير"

تقدمي  ١٨٥دورة تدريبية إىل  ٪99من موظفي الشركة
مبعدل  ٧٦٤ساعة تدريبية فصلية.

تخرج ٢طالب قطريني من برنامج تدريب الطلبة
البحريني التابع لشركة ناقالت وعملهم على منت
سفن الشركة بدرجة ضباط بحريني
أكمل  3طالب قطريون اجلزء األكادميي من
برناجمهم للتخرج حيث حصلوا على البكالوريوس
من كلية عمان البحرية الدولية والتحقو إلكمال
اجلزء العملي على منت السفن.

مركز التدريب والتطوير
في حوض ارحمة بن
جابر الجالهمة

تدشني مركز التدريب والتطوير يف حوض ارحمة
بن جابر اجلالهمة لبناء واصالح السفن يف مدينة
راس لفان الصناعية لهدف الرتكيز على توفري
الدورات التدريبية والتطويرية التقنية واإلدارية
للموظفني والعاملني يف احلوض اجلاف.
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إدارة المخاطر

حوكمة الشركة
تؤمــن شــركة ناقــات أن القيــم وفلســفة العمــل ال ميكــن فرضهــا بــل هــي جوانــب
مهمــة يتحتــم علــى اجلميــع تبنيهــا مــن خــال أطــر عمــل الشــركة وسياســاتها
املعلنــة وإجراءاتهــا املعتمــدة .وحتــدد قيــم شــركة ناقــات الطريقــة التــي يتــم مــن
خاللهــا تقــومي الســلوك الفــردي والتنظيمــي لتحســن األداء واإلشــراف علــى عمليــات
الشــركة اليوميــة .ويلتــزم جملــس إدارة الشــركة بخلــق القيمــة املســتدامة طويلــة
األجــل للشــركة ،وذلــك اســتنادًا إىل املبــادئ القويــة للحوكمــة ،بحيــث ميكــن للشــركة
االســتمرار يف تقــدمي قيمــة ثابتــة وراســخة ومســتمرة.
إن القيمــة االقتصاديــة التــي يتــم إكتســابها مــن خالل الشــركات واملشــاريع املنظمة
والناجحــة ال تفيــد فقــط مالكــي األســهم ،بــل أيضــً تخــدم اجملتمعــات احملليــة
مــن خــال خلــق فــرص العمــل والتنميــة اجملتمعيــة عــر أنشــطة املســؤولية
اجملتمعيــة لتلــك الشــركات .وانطالقــً مــن إدراكنــا للعالقــة بــن اإلدارة اجليــدة مــن
جهــة واألداء املــايل الســليم مــن جهــة أخــرى ،تســعى “ناقــات” إىل اإللتــزام بأعلــى
معايــر احلوكمــة خصوصــً تلــك التــي تتوافــق مــع املبــادئ التوجيهيــة لهيئــة قطــر
لألســواق املاليــة اخلــاص بنظــام حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة يف الســوق
الرئيســية.

مت تعزيز نهج حوكمة اخملاطر يف شركة ناقالت بشكل مستمر من خالل تبني املمارسات الرائدة املتعلقة بإدارة اخملاطر املؤسسية وإدارة أمن املعلومات وضمان
إدارة استمرارية األعمال يف األحوال الطارئة .إن وجود أساسيات حوكمة قوية يف “ناقالت” مكنت الشركة من التعامل مع اخملاطر احملتملة يف خمتلف مرافق الشركة،
والتي بدورها عززت من ثقة املساهمني يف إدارة الشركة لعملياتها املتكاملة.

يلعــب جملــس إدارة “ناقــات” دورًا حموريــً لضمــان احملافظــة علــى املصلحــة
االســراتيجية للشــركة .وقــد مت تصميــم نظــام احلوكمــة يف “ناقــات” بهــدف
حمايــة حقــوق املســتثمرين وتعزيــز ثقتهــم بالشــركة وأعمالهــا .ومــن هــذا
املنطلــق ،فــإن الشــركة تســعى بشــكل دؤوب إىل بــذل كل اجلهــود الالزمــة لرفــع
مســتوى الوعــي حــول احلوكمــة داخــل الشــركة.

إدارة المخاطر المؤسسية
تأســس برنامــج ناقــات إلدارة اخملاطــر املؤسســية ( )ERMمــن أجــل تبنــي وتســهيل املمارســات الرائــدة،
والتــي تشــتمل علــى حتديــد وتقييــم وإدارة اخملاطــر القائمــة ،أو احملتملــة .كمــا يهــدف تطبيــق مثــل هــذه
املمارســات إىل تعزيــز ثقــة املســاهمني يف شــركة ناقــات ،ومســاعدة إدارة الشــركة علــى إتخــاذ القــرارات
املدروســة ،واملبنيــة علــى املعلومــات واملعطيــات الشــاملة .وكجــزء مــن عمليــة التطويــر املســتمر إلدارة
اخملاطــر املؤسســية اخلــاص بالشــركة ،قامــت إدارة “ناقــات” بوضــع برنامــج جــرى تصميمــه بشــكل يعمــل
علــى التكامــل بــن التخطيــط اإلســراتيجي مــن جهــة وعمليــات إدارة خماطــر املؤسســات مــن جهــة أخــرى وذلــك
للتأكــد مــن أن املبــادرات اإلســراتيجية تخضــع بشــكل مباشــر لدراســات معمقــة يف تقييــم اخملاطــر احملتملــة
ومعاجلتهــا قبــل حدوثهــا .ويدعــم فاعليــة هــذا الربنامــج إطــار حمــدد يضمــن اســتمرارية عملــه بشــكل متواصــل
يلتقــط مــن خاللــه اجملموعــة الكاملــة مــن اخملاطــر احملتملــة والفــرص الســانحة .كمــا يضمــن أيضــً مراعــاة
اخملاطــر علــى مســتوى فئــات متعــددة بشــكل منتظــم وتقــدمي تقاريــر عنهــا إىل اإلدارة مــن أجــل تقييــم اخملاطــر
واتخــاذ القــرارات املناســبة بشــأنها.

تؤمــن إدارة شــركة ناقــات بــأن تطبيــق احلوكمــة يعــد عنصــرًا أساســيًا لضمــان توفر
عمليــة إداريــة بنــاءة وتتســم بالشــفافية والنزاهــة تفضــي إىل جتنيــب الشــركةأي
تأثــر ســلبي علــى املســتثمرين.
مت إعــداد ونشــر تقريــر احلوكمــة بالتوافــق مــع املبــادئ التوجيهيــة لهيئــة قطــر
لألســواق املاليــة اخلــاص بنظــام حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة يف
الســوق الرئيســية ،وميكنكــم قــراءة التقريرعلــى موقــع الشــركة علــى اإلنرتنــت:
www.nakilat.com

إدارة استمرارية األعمال

١٤.٦٥٪

قاعدة المساهمين
يف  31ديسمرب  ،2019بلغ إجمايل عدد املساهمني  ٤٤،٣٥٧كما بلغت النسبة املئوية
لألسهم التي ميلكها املساهمون القطريون (كمساهمني ،سواء كانوا مواطنني
أو كيانات مدرجة يف قطر) أي ما يعادل  ٪٨٥.٣٥من رأس مال الشركة.

أﺟﺎﻧﺐ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن
ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼت

٨٥.٣٥٪
ﻗﻄﺮﻳﻮن

تحرك سعر السهم
ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ
ﻧﺎﻗﻼت
يف السنة املالية املنتهية يف 31ديسمرب ،2019ارتفع سعر سهم ناقالت بنسبة ٪ ٣٣.٣

٪ ٣٣.٣

يعنــى نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال يف شــركة ناقــات بــإدارة احلــوادث وتفــادي وقــوع األزمــات والكــوارث،
معمــق لقطــاع
وضمــان اســتمرارية األعمــال والعمليــات بحــد أدنــى مــن االضطرابــات احملتملــة .إن امتالكنــا لفهــم
ّ
الطاقــة والنقــل والصناعــة البحريــة يعــزز مــن قدرتنــا علــى إدارة اخملاطــر التشــغيلية ويســهم بشــكل مباشــر
يف جاهزيتنــا ألي طــارىء .يقــود نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال املتبــع يف “ناقــات” إىل جتــاوز الرؤيــة التقليديــة
إمــا علــى اإلســتدالل مــن خــال تقنيــة املعلومــات أو علــى االســتدالل مــن
إلدارة اســتمرارية األعمــال التــي تعتمــد ّ
خــال إدارة عمليــات األســاطيل .علــى العكــس ،فــإن نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال املتبــع ســيعمل علــى مواكبة
برنامــج إدارة اخملاطــر لنهــج الشــركة االســراتيجي وفــق مــا يلــي:

شهادة أمن
المعلومـات
تعترب شهادة األيزو  27001واحدة من أهم
الشهادات املعرتف بها عامليًا على صعيد
معايري أمن املعلومات .وقد حصلت شركة
ناقالت على شهادة األيزو  2013:27001املقدمة
من شركة لويدز لضمان اجلودة ،األمر الذي
يؤكد على جهودنا املتواصلة إلدارة خماطر
أمن املعلومات وتنفيذ الضوابط املناسبة.

• تطوير نهجنا بحيث ترتبط إدارة استمرارية األعمال ارتباطًا وثيقًا بعملياتنا التجارية وتتكامل مع
عملية إدارة اخملاطر املؤسسية.
• اتخاذ منظور أكرث شمولية إلدارة استمرارية األعمال اخلاصة بالشركة مبا يف ذلك األقسام اخملتلفة
لدى “ناقالت” من جهة وإدارة عمليات األسطول من جهة أخرى.

ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻗﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ

• حتفيز التكامل بني خمتلف إدارات وأقسام الشركة خصوصًا يف حاالت العمل املشرتك املباشر
واملتواصل بني إدارة وأخرى.
• مراجعة األولويات والرتكيز على ما هو أهم لضمان امتام نظام إدارة استمرارية األعمال بشكل كامل
ومتقن.

ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ

ﻧﺎﻗﻼت

٪ ٣٣.٣
دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
٢٠١٩

أﻛﺘﻮﺑﺮ
٢٠١٩

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٢٠١٩

أﻏﺴﻄﺲ
٢٠١٩

ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠١٩

ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٩

ﻣﺎﻳﻮ
٢٠١٩

أﺑﺮﻳﻞ
٢٠١٩

ﻣﺎرس
٢٠١٩

ﻓﺒﺮاﻳﺮ
٢٠١٩

ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٩

• تعميم النهج املتبع يف نظام إدارة استمرارية األعمال على جميع إدارات وأقسام الشركة لضمان
إدارة استمرارية األعمال بشكل سلس.

ﻧﺎﻗﻼتﺳﻬﻢ ﻧﺎﻗﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ

ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ

أمن المعلومات

دﻳﺴﻤﺒﺮ ٪ ٣٣.٣

واحدة من أهم الشهادات املعرتف بها عامليًا .وقد حافظت شركة ناقالت على
األيزو 27001
شهادة
ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻗﻼتتعترب
ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ
ﻣﺆﺷﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
شهادة  ISO 27001:2013املقدمة من شركة لويدز لضمان اجلودة ،األمر الذي يؤكد على جهودنا املتعلقة
بإدارة خماطر أمن املعلومات وتنفيذ الضوابط املناسبة.

٢٠١٨

ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻓﺮاد

يف  31ديسمرب  ،2019ارتفع عدد األسهم اململوكة للمستثمرين من املؤسسات بواقع  ٤،٢٤٦،٤٤٢،٠٦٧مقارنة مع  ٤،١٥١،٧٤٩،٤٠٠يف عام 2018

االمتثال بالمعايير

ﻋﺪد ا ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )ا ﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت(و
١,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
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ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ
٤,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠أﻛﺘﻮﺑﺮ
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٢٠١٩

٤,٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٩
٢٠١٩
٢٠١٩
٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻓﺮاد
ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
٤,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت(و
ﻣﻦ )اﻗﺒﻞﻓﺮاد
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻋﺪد ا
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻓﺮاد
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪد اﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺳﻬﻢ ﻋﺪد
دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩

٢٠١٩

٢٠١٨

أﻏﺴﻄﺲ
٢٠١٩

ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠١٩

ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٩

ﻣﺎﻳﻮ
٢٠١٩

أﺑﺮﻳﻞ
٢٠١٩

ﻣﺎرس
٢٠١٩

ﻓﺒﺮاﻳﺮ
٢٠١٩

دﻳﺴﻤﺒﺮناقالت باالمتثال للقواعد والقوانني واللوائح املعمول بها عامليًا لضمان تنفيذ أنشطة أعمالنا.
تلتزم شركة
ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٨
٢٠١٩
قامت الشركة يف عام  2019بتعزيز االمتثال باملعايري من خالل توفري اإلشراف الشامل على متطلبات
وبالتايل،
دﻳﺴﻤﺒﺮأجل تنفيذ التدابري املطلوبة لتحديد متطلبات االمتثال احلالية أو املتوقعة.
اإلدارات من
جميع ﻳﻨﺎﻳﺮ
من قبلﻓﺒﺮاﻳﺮ
االمتثالﻣﺎرس
أﺑﺮﻳﻞ

٢٠١٧
١,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
٢٠١٩

أﻛﺘﻮﺑﺮ
٢٠١٩

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٢٠١٩

أﻏﺴﻄﺲ
٢٠١٩

ﻋﺪد ا
١,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠

ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠١٩

ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٩

ﻣﺎﻳﻮ
٢٠١٩

٤,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )ا
ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
٤,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٩

٢٠١٨

ﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت(و
٤,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠
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النقل البحري واألسطول

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدول والمواقع التي تصلها سفن ناقالت

أوروﺑﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

 ٢١ﻣﺤﻄﺔ

 1ﻣﺤﻄﺔ

آﺳﻴﺎ

 ٤٨ﻣﺤﻄﺔ

٧١٣

ﺷــﺤﻨﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
 ٢ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ

٥٩+

التوسع واالستعداد التشغيلي لألسطول:

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

تؤكد شركة ناقالت على التزامها الراسخ والقوي لضمان االمتثال بأعلى معايري
اجلودة للعمالء وتقدمي خدمات موثوقة قليلة التكلفة .وقد جتلى تركيزنا
التشغيلي الرئيسي خالل عام  2019يف االنتهاء بأمان وجناح من عدد كبري من
عمليات املعاينة اخلاصة الثانية للسفن يف احلوض اجلاف حيث مت معاينة جميع
السفن التي تديرها الشركة والبالغ عددها  18سفينة بشكل آمن وبتكلفة معقولة
ودون تأثري على مواعيد الشحن والتسليم لعمالئنا حول العامل.

 ٢ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ

الدول التي تستقبل الغاز الطبيعي
المسال عن طريق سفن ناقالت

ويف مطلع هذا العام ،قامت شركة ناقالت بالتوسع يف أسطول الغاز الطبيعي
املسال اخلاص بها بإضافة أربع سفن جديدة لنفل الغاز الطبيعي املسال
واجملهزة بأحدث نظام تقني ،وذلك من خالل مشروع مشرتك جديد
مع شركة "ماران فينتشرز" .وسوف تتوىل مبوجبه ناقالت اإلدارة التجارية والفنية
للسفن اجلديدة على أن يتم التسليم بني عامي  2020و.2021

األرجنتني املكسيك
بنغالديش هولندا
باكستان
بلجيكا
بولندا
الربازيل
الربتغال
الصني
سنغافورة
فرنسا
كوريا اجلنوبية
اليونان
إسبانيا
الهند
تايوان
إيطاليا
تايالند
اليابان
تركيا
األردن
اململكة املتحدة
الكويت
ليتوانيا

ويف خطوة لدعم التوسع والنمو االسرتاتيجي املستمر للشركة ،جنحت ناقالت
يف االستحواذ على امللكية الكاملة ألربع سفن من طراز "كيوفليكس" لنقل
الغاز الطبيعي املسال بعد شرائها حصة شركة "انرتناشيونال سيوايز" يف هذه
السفن .وتأتي عملية االستحواذ على امللكية الكاملة لهذه السفن األربع بنسبة
 ٪100كجزء من اسرتاتيجية "ناقالت" طويلة األجل الغتنام الفرص االستثمارية
االسرتاتيجية اجملزية.
تؤكد هذه الصفقة على قوة املركز املايل للشركة والتزام الشركة بزيادة القيمة
ملساهميها إىل احلد األقصى .وعلى مدار العام  ،2019عززت الشركة من قدراتها
الداخلية من خالل حتديث األنظمة وتعزيز إمكانيات رأس املال البشري وتطوير
الكفاءات واكتساب اخلربة والدراية التقنية استعدادًا للمرحلة التالية من عملية
انتقال اإلدارة التشغيلية لسفن نقل الغاز الطبيعي املسال من "شل
انرتناشيونال احملدودة" إىل ناقالت ،فض ًال عن انتقال اإلدارة الفنية والتقنية للوحدة
العائمــة لتخزيــن وإعــادة الغــاز املسال حلالتــه الطبيعيــة  FSRUباإلضافة إىل
أربع سفن جديدة لنقل الغاز الطبيعي املسال مبجرد تسليمها ابتداء من عام
.2020

أكبر أسطول للغاز
في العالم
سفن متطورة تكنولوجيًا
صديقة للبيئة
كفاءة يف التكليف
أغلب السفن مؤجرة باتفاقيات تأجري طويلة األجل

74

سفينة

69
٤
١

سفينة

لنقل الغاز الطبيعي المسال

سفن

لنقل غاز البترول المسال

FSRU

وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال
لحالته الطبيعية
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ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ﺗﻢ ﺷﺤﻨﻪ
وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ 2019

تدير شركة " ناقالت للشحن قطر المحدودة "

١٤
٤

٪ 12.2
ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻟﺸﺤﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل

٢٥
دوﻟﺔ

٧٤

ﻣﻴﻨﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

سفينة لنقل الغاز
الطبيعي المسال
سفن مخصصة لنقل
غاز البترول المسال

مالحظة :معدل القدرة العاملية لشحن الغاز
الطبيعي املسال ال يشمل الوحدة العائمة
لتخزين وإعادة الغاز املسال حلالته الطبيعية
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حوض ارحمة بن جابر الجالهمة لبناء وإصالح السفن
يوفر حوض "ارحمة بن جابر اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن جمموعة شاملة من خدمات صيانة السفن وبنائها وتشييد مرافق اخلدمات
البحرية وخدمات تصنيع الهياكل.

التقرير السنوي ٢٠١٩

الخدمات البحرية
تقدم شركة ناقالت خدمات بحرية وخدمات دعم لوجيستية واسعة النطاق جلميع أنواع السفن العاملة يف املياه القطرية لتوفري حلول متكاملة.

NSW

شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة
تأسســت شــركة ناقــالت كيبــل لألعمال البحريــة احملدودة يف عــام  ، 2008ومتتلــك
شــركة ناقالت حصــة ٪ 79مــن هــذه الشــركة ،يف حني متتلك شركة "كيــه إس
لالســتثمارات احملدودة" نســبة  ٪20وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة
"كيبل أوفشور أند مارين" ،كمــا متتلك قطــر للبرتول نســبة  .%1ميتد هـذا املرفق
الواسـع علـى مساحة  50.8هكتا ًرا ،ويقـدم عمليـات إصالح وحتويل وصيانــة الســفن
واخلدمات البحرية املتنوعة .وميتلك هذا املرفق القدرة على تصنيع الهياكل البحرية
والربية مثل منصات احلفر وحفارات التنقيــب ورافعــات القــوارب وأجهــزة احلفر
داخــل القــاع البحــري ،واملكونات ذات الصلة .وقد حازت شركة ناقــالت كيبــل لألعمال
البحريــة احملدودة علــى شــهادة الثقــة املعتمدة مــن معهــد البتـرول األمريكي عن
املواصفات يف الربع األول ولشهادة األيزو  2015 :9001 ISOلنظام إدارة اجلودة ،كما
اعتمدت من سجل لويدز لشهادة األيزو  2015 :14001 ISOوشهادة األيزو ،45001:2018
عالوة على شـهادة اجلمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني لتدقيق أوعية
الضغط عالوة على احلصول على أختام اجلمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني
 Uو  U2و  Sو PPواخلتم  Rمن اجمللس الوطني األمريكي ملفتشي أوعية الضغط
وشهادة مواصفات تصنيع هياكل الصلب األنبوبية "."API 2B

أبرز اإلنجازات في العام 2019

الشركة القطرية لتصنيع الهياكل

تأسست الشركة القطرية لتصنيع الهياكل عام  ،2019وهي شركة مشرتكة بني
ً
وانطالقا من موقعها االسرتاتيجي يف حوض
شركة ناقالت وشركة ماكديرموت.
"ارحمة بن جابر اجلالهمة" لبناء وإصالح السفن يف مدينة راس لفان الصناعية،
تقدم الشركة القطرية لتصنيع الهياكل جمموعة شاملة ومتكاملة من خدمات
تصنيع وجتميع الهياكل واملنشآت البحرية والربية .وقد حاز هذا املرفق احليوي
على عدد من شهادات األيزو من وكالة االعتماد العاملية "بريو فرييتاس" كشهادة
األيزو ( 2015: 9001إدارة اجلودة) واأليزو ( 2015: 14001اإلدارة البيئية) واأليزو 2009 : 45001
(إدارة السالمة والصحة املهنية) واأليزو ( 2010 : 29001إدارة اجلودة يف صناعة النفط
والغاز).

شـــركة "ناقالت ســـفيتزروايزمولر" هــي مشــروع مشــرك مت تأسيســه عــام
 ،2006حيـث متتلك ناقالت نسـبة  ٪ 70يف حيـن تعـود نسـبة  ٪ 30لصالـح جمموعة
ســفيتزر الشــرق األوسط احملدودة ،وهــي شــركة تابعــة جملموعة "ســفيتزر
العامليــة للقطــر" اململوكة بالكامــل مــن قبــل جمموعة الشحن الدمناركية (أيــه
بــي مولــر مريســك) .وتديــر الشــركة أسطو ًلا مكو ًنا من  26ســفينة ،تضــم 25
ســفينة مملوكــة بالكامــل لشــركة "ناقالت ســـفيتزروايزمولر" .ويضم األسطول
زوارق القطر ،وقــوارب اإلرشاد البحــري ،وزوارق اإلسناد والــزوارق اخملصصة
للطواقــم البحريــة ،وغريها مــن زوارق خدمــات املوانئ ومقرها ميناء راس لفان،
فض ًال عن العمل يف احلقول البحرية قبالة جزيرة حلول .وتقدم الشركة جمموعة
من اخلدمات التي تشمل قطر السفن واملرافقة والرسو والدعم التجريبي
وخدمــات معاجلــة خطــوط املناولة على األرصفة والساحل ،إىل جانب ســفن
االستجابة للطــوارئ ،وزوارق دعــم الصيانــة البحريــة.

شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة هي شركة قطرية مملوكة بنسبة ٪ 95
لشركة ناقالت بينما متلك شركة قطر للبرتول نسبة  .% 5وتعمل الشركة مبوجب
ترخيص الشحن والوكالة املمنوح لها من قطر للبرتول كوكيل حصري للموانئ يف
رأس لفان ومسيعيد حتى عام  ،2016مبا يشمل جميع السفن التي تقوم تطلب
اخلدمة أو تعمل يف ميناء راس لفان إىل جانب السفن الهيدروكربونية يف ميناء
مسيعيد.

أبرز اإلنجازات في العام 2019
• مت بنجاح تنفيذ حوايل من  13,500عملية لزوراق السحب والقطر البحري للسفن
يف ميناء راس لفان ،أي بزيادة قدرها  %١.٥مقارنة بعام 2018
• حصلت الشركة على شهادات األيزو اإلصدارات من ( 9001إدارة اجلودة) و 14001
(اإلدارة البيئية) و ( 45001إدارة السالمة والصحة املهنية)

VSU
خدمات دعم السفن

شــركة ناقالت دامــن شــيبياردز قطــر

تأسســت شــركة ناقالت دامــن شــيبياردز قطــر عــام ، 2010ومتلــك شــركة ناقالت
• إجناز أكرث من  ٩٦٠عملية إصالح وصيانة جملموعة متنوعة من السفن مثل سفن نقل
حصــة ٪ 70مــن هــذه الشــركة ،يف حني متلك جمموعــة دامــن لبنــاء الســفن
الغاز الطبيعي املسال وسفن نقل غاز البرتول املسال وسفن البرتول اخلام
الهولنديـة نسـبة  .%30ميتـد هذا املرفـق اخملصص لبنـاء السـفن علـى مسـاحة 18
والسفن الصغرية مبختلف أحجامها
جيدا لبناء القوارب املصنوعة من الصلب واأللومنيوم والبالستيك
هكتـا ًرا ،وهو جمهز ً
الشركة
تأسيس
منذ
200
رقم
املسال
الطبيعي
• إجناز عملية إصالح سفينة نقل الغاز
املقوى باأللياف وذلــك بطــول يصــل إىل  170م ً
رتا .ومتتاز مرافق الشركة بالقـدرة علـى
مكائن
وتصنيع
والبحرية
الربية
املشاريع
من
• إجناز أكرث من  ١١٠مشروعًا خمتلفًا
إنتـاج جمموعة كبية مـن السـفن التجاريـة (مثـل القاطــرات وقــوارب اإلمداد البحرية
تصنيع
مشروع
بتسليم
العامل
هذا
األبرز
اإلجناز
الصناعات البحرية ،مبا يف ذلك
وسفن الشحن) ،وكذلــك تصنيــع الســفن البحريــة واليخــوت الفارهــة .وميكن أيضــًا
هياكل حقل بوحلنني التابع لشركة قطر للبرتول
لشــركة ناقالت دامــن شــيبياردز قطــر القيـام بأعمـال إجـراء جتديد اليخـوت الفاخـرة
والسـفن البحريـة .وقـد مت اعتمـاد هـذا املرفق مـن قبـل "لويـدز ريجيسـر" لضمـان
اجلودة بشهادات األيزو مثل 2015 :9001 ISO :و  2015 :14001 ISOو .2018 :45001 ISO

أبرز اإلنجازات في العام 2019
• تسـليم زورقني للقطر وإالرساء من طراز "ستان  " 2309إىل ميناء حمد
• تقدمي ضمان كامل لسفينتني من سفن دعم الغوص السريع
• إمتام عمليات اإلصالح واالختبارات الفنية بنجاح لعدد  9سفن
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شـركة ناقالت سـفيتزروايزمولر

شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة

توفر وحدة دعم السفن التابعة لشركة ناقالت جمموعة كاملة من خدمات الرسو
ومرافق التخزين وخدمات الدعم اللوجستي واخلدمات ذات الصلة جلميع السفن
العاملة يف املياه القطرية على مدار  24ساعة طيلة أيام األسبوع .وبفضل وجود
فريق من املوظفني ذوي اخلربة والكفاءة إىل جانب وجود شبكة عاملية من املوردين،
تسـتطيع وحـدة دعـم السـفن توفيـر جمموعة واسعة من املواد ومستلزمات املواد
االستهالكية ودعم االتصال والتواصل خلدمات اإلصالح والصيانة يف رأس لفان.
تتعامل وحدة دعم السفن مع جميع عمليات االسترياد والتصدير بالتواصل مع
الهيئات اجلمركية القطرية واجلهات احلكومية القطرية األخرى من خالل عملية
"قطع غيار السفن العابرة" الفريدة لتسهيل عمليات حركة املواد الداخلة واخلارجة
من الدولة .وتتحكم وحدة دعم السفن ً
أيضا يف اتفاقية املشاركة باإلنتاج ()PSA
أو املعروفة باتفاقيــات العقــود البديلــة حيث يســتطيع جميــع املشاركني يف
جمموعة ناقالت وشــركائها االسـتفادة مـن االسـتخدام الفـوري مـن خمازن قطـع
الغيـار لضمـان سـري عمليـات األسـطول دون انقطــاع.

وتواصل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة تقدمي خدمات الوكالة يف موانئ
رأس لفان مسيعيد باعتبارها وكالة شحن معتمدة من شركة قطر للبرتول منذ عام
 .2016كما مت اعتماد الشركة مع شركة إدارة موانئ قطر (موانئ) لتقدمي خدمات
الوكالة جلميع املوانئ احمللية اخلاضعة إلدارتها.
وباعتبارها وكالة الشحن املرخصة من وزارة املواصالت واالتصاالت ،قامت الشركة
بتوسيع نطاق خدمات الوكالة التي تقدمها يف عام  2016لتشمل جميع املوانئ
واحملطات داخل دولة قطر عالوة على دعم صناعات النفط والغاز البحرية.
تعمل شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة بالنيابة عن أصحاب السفن
وشركات الشحن ومشغلي السفن واملستأجرين واملصنعني احملليني والوكاالت
األخرى وعمالء الشحن ومقدمي اخلدمات كما تقدم خدمات وكالة املوانئ لهم.
يف عام  ،2019بدأت تعمل شركة ناقالت للوكاالت املالحية يف تقدمي خدمات الوكالة
للمحاور العاملية بالشراكة مع وكاالت الشحن الدولية الشهرية وذات السمعة
الطيبة ،لتصبح أول وكالة حملية تقدم خدمات احملاور العاملية من رأس لفان.

أبرز اإلنجازات في العام 2019
• أصبحت شركة ناقالت للوكاالت املالحية احملدودة أول وكالة شحن حملية تقدم
اخلدمات اللوجستية للسفن على نطاق دويل وذلك انطالقًا من من ميناء راس لفان
• تقدمي مايزيد عن  3500خدمة لوجستية للسفن للموانئ واحملطات داخل دولة قطر
• تقدمي مايزيد عن  1.100خدمة لوجستية للسفن دوليًا وذلك يف أول عام منذ بدء الشركة
تقدمي خدماتها عامليًا

أبرز اإلنجازات في العام 2019
• استفادت أكرث من  200سـفينة من أنواع وأحجام خمتلفة من اخلدمات التي تقدمها
وحدة خدمات دعم السـفن يف مدينة راس لفان الصناعية مبا فيها سفن شركات
املشاريع املشرتكة التابعة لناقالت وشركات أخرى خمتلفة
• مت تقدمي اخلدمات بنجاح جملموعة من املشاريع البحرية اخملتلفة يف مدينة راس
لفان الصناعية
•  ٪82من السفن اململوكة لشركة ناقالت وشركات مشاريعها املشرتكة
والشركات األخرى التي خضعت للصيانة يف "حوض ارحمة بن جابر اجلالهمة"
استفادت من خدمات وحدة دعم السفن لتلبية احتياجاتها يف حاالت الطوارئ
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التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير السنوي ٢٠١٩

النتائج المالية
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٩
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

المحتويات

تقرير التأكيد المستقل المحدود
تقييم اإلدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية
			
تقرير مدقق الحسابات المستقل

البيانات المالية الموحدة

بيان المركز المالي الموحد 			
					
بيان الدخل الموحد
				
بيان الدخل الشامل الموحد
		
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد			
			
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

28

٣٠
٣٥
٣٨
٤6
٤8
٤9
50
51
52

29

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮل )ﺗﺎﺑﻊ(
التقرير السنوي ٢٠١٩

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮل
المستقل المحدود
تقرير التأكيد

ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ واﺧﺘﺒﺎر واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪاد واﻟﻌﺮض

تقرير التأكيد المستقل المحدود (تابع)

اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺒﯿﺎن اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ .ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺿﻊ أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

(ش.م.ع.ق)ﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة،
(ناقالت)ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وا
المحدودةﺮﻗﺎﺑﺔ و
الغازﺿﻮاﺑﻂ اﻟ
لنقلﻏﺔ
قطروﺻﯿﺎ
شركةﺠﻨﺔ
فيﻞ اﻟﻠ
المساهمين ﻋﻤ
السادةﻰ ﻣﻊ إطﺎر
إلى ﯾﺘﻤﺎﺷ
ﺑﻤﺎ
واﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ،ووﺿﻊ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ

إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺤﺪودة )ﻧﺎﻗﻼت( )ش.م.ع.ق(

ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻹدارة واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎن ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻋﻦ

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  ٢٤ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ ا ﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻜﯿﺎﻧﺎت ا ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ا ﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ا ﻟﺴﻮق ا ﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )"ا ﻟﻨﻈﺎم"( اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ

ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )"ھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ"( ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺤﺪودة )ﻧﺎﻗﻼت( )ش.م.ع.ق(
وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﻤﺔ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )"اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وان أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ وﺣﺪات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆول أﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﮫ.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ

اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ"( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ") ٢٠١٩اﻟﺒﯿﺎن"(.

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ ھﻲ ﻓﺤﺺ ﺑﯿﺎن إطﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮫ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺄﻛﯿﺪ

ﻣ
ﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺄداء ﻣﮭﻤﺘﻨﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ رﻗﻢ

ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﺒﯿﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ وﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة
ﻓﯿﮫ.

" ،٣٠٠٠ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺑﺨﻼف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ" ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ .ﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻺﺟﺮاءات وأداءھﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿٍﺪ ﻣﻌﻘﻮٍل ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
اﻟﺒﯿﺎن ﻣﻌﺮوض ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ،وﻓﻘًﺎ ﻷھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮاردة ﻓﯿﮫ.

ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻤﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ؛

-

وﺻﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﯾﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
واﻟﺨﺰﯾﻨﺔ واﻟﻤﺨﺰون واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺮواﺗﺐ ودﻓﺘﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح؛

-

ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ و ﻓﺤﺺ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة؛

-

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺠﻮات وﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺠﻮات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻧﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺠﻮدة رﻗﻢ  ،1وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﻨﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺠﻮدة ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ.

وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺠﺰأﯾﻦ )أ( و)ب( ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ،اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ،اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﺰاھﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﻟﺴﺮﯾﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻨﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺎطﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎن ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ

ﻋﻠوﻰﺟﮫ ا
ﺤﺪظﯾﺪ أ
ﺿداﻊرةواﻟوﺗ
ﺲﺨاﻄﻹﯿداﻂرةوأدﻣاﺴءﺆاوﺧﺘلﺒﺎﻋراﻦتواﻹ
إن -ﻣﺠﻠ ﺗ
ﻲﺑ اﺔﻟ اﺮﻟﻗﺪﺎاﺑﺔﺧ.ﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
ﺼﻂﻮ ارﻟ ﻓﺮﻗﺎ
ﺿﻟﻘﻮاﺑ
ﺤﻔﺎ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ) (٢٠١٣اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺮﯾﺪواي و
اﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ ") COSOﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤ)ﻨﻈﻤﺎ(ت اﻟﺮاﻋﯿﺔ" أو "إطﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﻋﯿﺔ"(،
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺎﺑﻊ
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1

ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ واﺧﺘﺒﺎر واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪاد واﻟﻌﺮض

ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ.
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﮭﻤﺘﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺪى
ﻣﻼءﻣﺔ أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء ظﺮوف اﻟﻤﮭﻤﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ ،ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﯿﺎن  ،وﻣﺎ إذا ﺻﻤﻤﺖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻧﻔﺬت ﺑﺸﻜﻞ

اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺒﯿﺎن اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ .ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺿﻊ أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٩اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ إطﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﻋﯿﺔ .إن درﺟﺔ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ

ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ إطﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺻﯿﺎﻏﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ واﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة،
واﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ،ووﺿﻊ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ

اﻟﻤﻌﻘﻮل أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ.

ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻹدارة واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎن ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻋﻦ

3

ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وان أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ وﺣﺪات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆول أﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﮫ.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ
30

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ ھﻲ ﻓﺤﺺ ﺑﯿﺎن إطﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮫ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺄﻛﯿﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺄداء ﻣﮭﻤﺘﻨﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ رﻗﻢ
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ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮل )ﺗﺎﺑﻊ(
المستقل المحدود (تابع)
تقرير التأكيد

التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير التأكيد المستقل المحدود (تابع)

إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮل )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﯿﺎن ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻟﻢ ﻧﻘﻢ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ،ﺑﺄﯾﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺪﻗﯿﻖ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ أو ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎن أو اﻟﺴﺠﻼت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ
أو اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﯿﺎن ﻣﻨﮭﺎ.

•

إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻔﮭﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﮭﺎ اﻹدارة.

•

ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،

•

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

وﻛﺬﻟﻚ أﺟﺮﯾﻨﺎ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ وراﺟﻌﻨﺎ اﻋﻤﺎﻟﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ
اﻟﻀﺮوري ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻨﮫ .ﺳﻨﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻮﺣﯿﺪون ﻋﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو أي ﺗﻘﺮﯾﺮ آﺧﺮ .ﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ

-

ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺨﺎطﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؛

-

ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﻤﺨﺎطﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؛

ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة.

-

ﻣﺨﺎطﺮ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؛

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﯿﺎن واﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﯿﮫ

-

ﺿﻮاﺑﻂ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.

ﻗﺪ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ أو ﺗﻜﺸﻒ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ،ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ
اﻷﺧﻄﺎء أو ﺣﺎﻻت اﻟﺴﮭﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ،وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﺗﺄﻛﯿﺪًا ﻣﻄﻠﻘًﺎ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي أو أي ﺗﻘﺮﯾﺮ آﺧﺮ واﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻊ إﺗﺎﺣﺘﮫ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .ﺳﯿﺘﻢ إدراج اﻟﺒﯿﺎن وﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﺄﻛﯿﺪﻧﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺣﻮﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي .ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي أو أي
ﺗﻘﺮﯾﺮ آﺧﺮ ،إذا ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻨﺪ اطﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﺑﻼغ اﻷﻣﺮ

•

ﻓﮭﻢ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ.

ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.

•

ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﺧﻄﻮات ﺳﯿﺮ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺬي أﻛﻤﻠﺘﮫ اﻹدارة وإﺟﺮاء ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺨﻄﻮات ﺳﯿﺮ
اﻹﺟﺮاءات  ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﯿﻨﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة؛

ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬه ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ إذا ﺣﺪث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف

•

ﺗﻘﯿﯿﻢ أھﻤﯿﺔ أي ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ؛

•

ﺗﻘﯿﯿﻢ أھﻤﯿﺔ أي ﻓﺠﻮات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗ ُﻜﺘﺸﻒ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ؛

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﺮدي ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ.

•

ﻓﺤﺺ ﺧﻄﻂ اﻹدارة ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﻣﺪاھﺎ
وﺗﻮﻗﯿﺘﮭﺎ ،وﻣﺎ إذا ﺗﻢ إﺳﻨﺎد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ؛

اﻟﻨﻄﺎق

•

ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا أﺟﺮي اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹدارة وﻓﻘﺎ ً ﻟﺨﻄﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻹدارة؛ و

ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

•

إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ اﺟﺮﺗﮭﺎ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

أو ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات.
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎن ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ وﺟﮫ ﻣﻦ أوﺟﮫ

اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ھﻲ أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﯿﮭﺎ ﻗﯿﺎس أو ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺿﻮاﺑﻂ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ .وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯿًﺎ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ إطﺎر

ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻣﻮر اﻟُﻤﺒﯿّﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ورھﻨًﺎ ﺑﮭﺎ.
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ﺐ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ أﺳﺎس ﻟﻠﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ.
ﻧﺮى أن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎ ٍ
ف وﻣﻨﺎﺳ ٍ
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إدﻟوﻟ
ﻰﺔاﻟﻗﺴﻄﺎدﺮة اﻟﻜﺮام

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻹدارة ﺣﻮل
التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير التأكيد المستقل المحدود (تابع)

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اإلدارة حول
تقييمدارة ﺣﻮل
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻹ

الرقابة الداخلية على التقارير المالية

إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮل )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺞ إﺴﺘﺟﻘﺮﻞا اءﻟاﻤتﻌﻘاﻟﻮﺘﺄلﻛ)ﯿﺗﺪﺎﺑاﻟﻊﻤ(ﻌﻘﻮل اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﻨﺎھﺎ ،ﻧﺮى أن ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﻌﺮض ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ أن
ﺗوﻘﺑﻨﺮﺎﯾًءﺮ اﻋﻟﻠﺘﺄﻰﻛﯿﻧﺪﺘﺎاﺋﻟﻤ
ﺻﻤﻤﺖ و ُ
طﺒﻘﺖ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﯿﺤﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌّﺎل ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ُ
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﻨﺎھﺎ ،ﻧﺮى أن ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﻌﺮض ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ أن
دﯾﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٩
ﺻﻤﻤﺖ و ُ
طﺒﻘﺖ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﯿﺤﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌّﺎل ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ُ
دﯾﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٩
اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
اﯾﻟﻨﺒﻘﯿﻐﻮﻲد أﻋﻻﻠ ﯾﻰﻌﺘاﺒﺳﺮﺘﺗﻘﺨﺪﺮاﯾمﺮاﻧﻟﺎﺘﻘﻣﻨﺮﺎﯾﺳﺮﺒًﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أي طﺮف ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻘﻮق ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺑﺨﻼف
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷي ﻏﺮض وﻓﻲ أي ﺳﯿﺎق .أي طﺮف ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﯾﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أي طﺮف ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻘﻮق ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺑﺨﻼف
وھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮫ ،وﯾﺨﺘﺎر اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ )أو ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻨﮫ( ،ﯾﻘﻮم
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷي ﻏﺮض وﻓﻲ أي ﺳﯿﺎق .أي طﺮف ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ .وﻻ ﻧﻘﺒﻞ أو ﻧﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻧﺮﻓﺾ أي اﻟﺘﺰام ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺗﺠﺎه أي طﺮف آﺧﺮ
وھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮫ ،وﯾﺨﺘﺎر اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ )أو ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻨﮫ( ،ﯾﻘﻮم
ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،أو ﻋﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ،أو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ .وﻻ ﻧﻘﺒﻞ أو ﻧﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻧﺮﻓﺾ أي اﻟﺘﺰام ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺗﺠﺎه أي طﺮف آﺧﺮ
إﻟﯿﮭﺎ.
ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،أو ﻋﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ،أو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ
إأﻟﯿﮭ
ﺻﺎﺪ.رﻧﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﮭﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮫ ﻟﻦ ﯾُﻨﺴﺦ أو ﯾُﺸﺎر إﻟﯿﮫ أو ﯾُﻔﺼﺢ
ﻋﻨﮫ ﻛﻠﯿًﺎ )ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ( أو ﺟﺰﺋﯿًﺎ ،دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ.
أﺻﺪرﻧﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﮭﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮫ ﻟﻦ ﯾُﻨﺴﺦ أو ﯾُﺸﺎر إﻟﯿﮫ أو ﯾُﻔﺼﺢ
ﻋﻨﮫ ﻛﻠﯿًﺎ )ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ( أو ﺟﺰﺋﯿًﺎ ،دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ.

 ١٧ﻓﺒﺮاﯾﺮ ٢٠٢٠
اﻟﺪوﺣﺔ
١٧ﺔ ﻗﻓﺒﻄﺮاﺮﯾﺮ ٢٠٢٠
دوﻟ
اﻟﺪوﺣﺔ
دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ

إﻟﻰ اﻟﺴ ﺎدة اﻟﻜﺮام

التقرير السنوي ٢٠١٩

اﺗﻟﻘﺪﺮﯾﻗﻢﺎﺑﻋﺎﺔماﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

إن ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺤﺪودة )"ﻧﺎﻗﻼ "ت( )ش.م.ع.ق( وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )وﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"(،
ﺗﻣﻘﺴﺪﯾﺆﻢولﻋﺎمﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) (ICOFRواﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎ ت ھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ ت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺸﺄن ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
شا.م.
ضع.ﺗﻘقﺪ(ﯾﻢو اﻟﺷﺘﻘﺮﺎﻛﺎرﺗﯾﮭﺮﺎ اﻟﻟﺘﺠﺎﺑﮭﺎﻌﺔ ت)وﺧﯾﺎﺸرﺎﺟرﯿ إﺔﻟﯿوﮭﻓﺎﻘﺎ ًﻣ ﻟﺠﻠﺘﻤﻤﻌﻌﺎﯾﺔﯿ ﺑﺮـ ا"ﻟاﻟﺪﻤوﻟﺠﯿﻤﺔﻮﻹﻋﺔﻋ"ﺪا(،د
ﺲﻋإﻤدﻠاﯿرﺔة إﺷﻋﺪﺮاﻛدﺔاﻟﻗﺒﯿﻄﺎﻧﺮﺎ ﻟﻨتﻘ اﻞﻟ اﻤﻟﺎﻟﻐﯿﺎﺔز ااﻟﻟﻤﻤﻮﺤﺣﺪﺪوةدةﻟﻠ)ﻤ"ﻧﺠﺎﻤﻗﻮﻼﻋﺔ"ت(ﻷ)ﻏﺮ
ﺠﻠ و
إاﻟنﻤﺎﻟﻣﯿﺔ
ظﻤﻤﻋﻠﺔﯿ ﻟﮭﺘﺎﻔﺎدوﻓﻘ
)(ICOFR
ﺿﻞﻮااﺑﻟﺮﻂﻗﺎﺑﻣﺔﻼاﺋﻟﻤﺪاﺔﺧﻟﻠﻠﯿﺔﺮﻗﺎﺑ
يﺎ ًا ﻟﻷﻤﺘﺧﻄﻄﻠﺎﺒﺎء .ت ھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ
ﺼﺎ وحاﻟاﻟﺤﻤﻔﺎﺼ
ﻋﻟﻠﻤﻰﺎﻟﯿاﻟﺔﺘﻘﺎﺿرﯾﻮاﺮﺑ اﻂﻟﻤوﺎإﻟﯿﺟﺔﺮاءا تاﻻﻓ
ﻋﻠﺔﻰاﻟاﺪﻟاﺘﻘﺧﺎﻠﯿرﯾﺔﺮ ا
اﻣﻟﺘﺴﻘﺎﺆروﯾلﺮ اﻟﻋﻤﺎﻦﻟﯿإﺔﻧ.ﺸﺎوﺗءﺸﻤ
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ ت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺸﺄن ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ و ﻋ ﻤ ﻠ ﯿ ﺔ إ ﻋ ﺪ ا د ا ﻟ ﺒ ﯿ ﺎ ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﻮ ﺣ ﺪ ة ﻟ ﻠ ﻤ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﺔ ﻷ ﻏ ﺮ ا ض ﺗ ﻘ ﺪ ﯾ ﻢ ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺎ ر ﯾ ﺮ ﻟ ﺠ ﮭ ﺎ ت ﺧ ﺎر ﺟ ﯿ ﺔ و ﻓ ﻘ ﺎ ً ﻟ ﻠ ﻤ ﻌ ﺎ ﯾ ﯿ ﺮ ا ﻟ ﺪ و ﻟ ﯿ ﺔ ﻹ ﻋ ﺪ ا د
ﺼوﺎح
ﺼﻜﻤﻞﻤﺔﻋﺎﻟﺘدﻔﺎلدﻧيﻈ اﺮا ًﻷ ﻟﺧﻮﻄﺟﺎﻮء.د أﺧﻄﺎء ﻏﯿﺮ
ﺿاﺔﻟﻤﺑﺸ
ﻻﻓﻌﺮ
ﺿﻤﺎﻮﻟاﯿﺑﺔﻂاﻟوﻤإﻮﺟﺣﺮﺪاةءاﻏﯿ تﺮا ﻣ
ﻰ انﻟﺘﺗﻘﻜﺎﻮرﯾنﺮاﻟاﺒﻟﯿﻤﺎﺎﻧﻟﺎﯿﺔت اﻟ
اﺗﻟﺘﺘﻤﻘﺜﺎﻞرﯾاﻟﺮﻤاﻟﺨﺎﻤﺎﻟطﯿﺔﺮ.اﻟوﺮﺗﺋﯿﺸﻤﺴﯿﻞﺔ اﻟﻠﺘﺮﻘﻗﺎﺑرﺔﯾ اﺮﻟ اﺪﻟاﻤﺧﺎﻠﻟﯿﺔ ﻓﻋﻠﻲ أ
ﻣ ﺘ ﻌ ﻤ ﺪ ة أ و ﻣ ﺘ ﻌ ﻤ ﺪ ة أ و ﻋ ﺪ م ﻧ ﺸ ﺮ ھ ﺎ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻮ ﻗ ﺖ ا ﻟ ﻤ ﺤ ﺪ د ﻟ ﮭ ﺎ .ﯾ ﻨ ﺸ ﺄ ﻏ ﯿ ﺎ ب ا ﻟ ﻌ ﺮ ض ا ﻟ ﻌ ﺎ د ل ﻋ ﻦ ﺣ ﺴ ﺎ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﻘ ﻮ ا ﺋ ﻢ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ أ و ا ﻹ ﯾ ﻀ ﺎ ﺣ ﺎ ت
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺘﻮي ﺣﺴﺎب أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎء )أو ﺣﺎﻻ تﺣﺬف( ﺟﻮھﺮﯾﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻈﺮ
ﺴﻟﯿﻤﺔ ﻟﺤﻠﺘﺘﻤﻘﺎﻞر أﯾﺮن اﺗﻟﺆﻤﺛﺎﻟﺮﯿ،ﺔ ﻓﻣﻨﻲﻔ أﺮدنة ﺗأﻜوﻮ ﻣنﺠاﻟﺘﺒﻤﯿﺎﻌﻧﺎﺔ ،تﻋاﻠﻟﻤﻰﺎﻟﯿﻋﺔﻤاﻠﻟﯿﻤﺔﻮاﺗﺣﺪﺨﺎةذﻏاﯿﻟﻘﺮﺮاﻣرﻌاﺮ تو اﺿﻻﺔﻗﺘﺑﺸ
نﻟ ﻣﺮﺋﯿ
ﺗﺘﺟﻤﻮﺜھﻞﺮاﯾﻟﺔﻤ إﺨذﺎاطﻛﺎﺮ ا
ﺐا ً ﻟﻣﻮﺴﺟﺘﻮﺨدﺪ أﻣﺧﻲﻄاﺎﻟﺒءﯿﺎﻧﻏﺎﯿﺮت
ﺼﺎﻜدﻞﯾﺔﻋﺎﻣدﻦل ﻧﺟﺎﻧ
ﻦا
اﻣﻟﺘﻤﻌﺎﻟﻤﯿﺪﺔة اﻟأﻤوﻮﻣﺣﺘﺪﻌةﻤ.ﺪة أو ﻋﺪم ﻧﺸﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ .ﯾﻨﺸﺄ ﻏﯿﺎب اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎ ت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻹﯾﻀﺎﺣﺎ ت
اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺘﻮي ﺣﺴﺎب أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎء )أو ﺣﺎﻻ تﺣﺬف( ﺟﻮھﺮﯾﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺟﻮھﺮﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺆﺛﺮ ،ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارا ت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت
اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤ ﻮ ﺣ ﺪ ة .

وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺄﻛﯿﺪا تﻣﻌﻘﻮﻟﺔ،
و ﻟ ﻜ ﻨ ﮭ ﺎ ﻏ ﯿ ﺮ ﻣ ﻄ ﻠ ﻘ ﺔ  ،ﺑ ﺸ ﺄ ن ﺧ ﻠ ﻮ ا ﻟ ﺒ ﯿ ﺎ ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ا ﻷ ﺧ ﻄ ﺎ ء ا ﻟ ﺠ ﻮ ھ ﺮ ﯾ ﺔ .ﻛ ﻤ ﺎ ﻗ ﻤ ﻨ ﺎ ﺑ ﺘ ﻘ ﯿ ﯿ ﻢ ﺗ ﺼ ﻤ ﯿ ﻢ و ﺗ ﻨ ﻔ ﯿ ﺬ ا ﻟ ﺮ ﻗ ﺎ ﺑ ﺔ ا ﻟ ﺪ ا ﺧ ﻠ ﯿ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺎ ر ﯾ ﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ) (٢٠١٣اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎ ت

ﺟﻮﺑﺎل ﺑﺎﻻﺳﻮﺑﺮاﻣﺎﻧﯿﺎم
ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ
ﺳﻮﺠﺑﺎﻞلﻣ ﺑﺮﺎاﻗﻻﺒﺳ
ﺟ
ﻲﻮاﺑﻟﺮﺤا ﺴﻣﺎﺑﻧﺎﯿﺎتم رﻗﻢ ٢٥١
ﻲ
ﺟ
م
إ
ﻲ
ﺑ
ﻲ
ﺑﻛﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
ت رﻗﻢ ٢٥١
ﻞ ﻣﺧﺎﺮارﻗﺒﺟﻲﻲا،ﻟﺤر ﺴﺧﺎﺑﺎ
١٢٠١٥٣
ﺼﺔ
ﻣﺳﺪﻗﺠﻖ
ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
ﻣﺪﻗﻖ ﺧﺎرﺟﻲ ،رﺧﺼﺔ رﻗﻢ ١٢٠١٥٣

اﻟﺮاﻋﯿﺔ ﻹﺗﺤﺎد ﺗﺮﯾﺪواي ) .(COSOوﺗﻮﺻﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء أھﺪاف ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ.
ﻧﺘﯿﺠﺔً ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺒﻨﺖ اﻹدارة اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
-

ا ﻟ ﻮ ﺟ ﻮ د  /ا ﻟ ﺤ ﺪ و ث – ﺗ ﻮ ﺟ ﺪ أ ﺻ ﻮ ل و ﺧ ﺼ ﻮ م و ﻗ ﺪ ﺣ ﺪ ﺛ ﺖ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼ ت .

-

اﻻﻛﺘﻤﺎل – ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼ توﺗﻢ إدراج أرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎ تﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

-

ا ﻟ ﺘ ﻘ ﯿ ﯿ ﻢ  /ا ﻟ ﻘ ﯿ ﺎ س – ﺗ ﻢ ﺗ ﺴ ﺠ ﯿ ﻞ ا ﻷ ﺻ ﻮ ل و ا ﻟ ﺨ ﺼ ﻮ م و ا ﻟ ﻤ ﻌ ﺎ ﻣ ﻼ ت ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺎ ر ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ﻤ ﺒ ﺎﻟ ﻎ ا ﻟ ﻤ ﻼ ﺋ ﻤ ﺔ .

-

اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎ تواﻟﻤﻠﻜﯿﺔ – ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎ تﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻛﺄﺻﻮل وﺧﺼﻮم.

-

اﻟﻌﺮض واﻻﻓﺼﺎح – ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ وﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن أي ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺣﺴﻦ إدارﺗﮫ
وﺗﺸﻐﯿﻠﮫ  ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻮﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻌﻘﻮًﻻ ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻄﻠﻘًﺎ  ،ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺿﻮاﺑﻂ
اﻟﻜﺸﻒ واﻹﺟﺮاءا تأو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺧﻄﺎء واﻻﺣﺘﯿﺎل .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺠﺐ
أن ﯾﻌﻜﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺣﻘﯿﻘﺔ وﺟﻮد ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد ،وﯾﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ.
6
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6

ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

35

ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ وﺣﺪا ت اﻷﻋﻤﺎل ووظﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﯿﺎ ت
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼ اتﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻧﺘﯿﺠﺔً ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

-

ا ﻟ ﻮ ﺟ ﻮ د  /ا ﻟ ﺤ ﺪ و ث – ﺗ ﻮ ﺟ ﺪ أ ﺻ ﻮ ل و ﺧ ﺼ ﻮ م و ﻗ ﺪ ﺣ ﺪ ﺛ ﺖ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼ ت .

-

اﻻﻛﺘﻤﺎل – ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼ توﺗﻢ إدراج أرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎ تﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

التقرير السنوي ٢٠١٩

تقييم اإلدارة حول(تابع)ﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻛﺄﺻﻮل وﺧﺼﻮم.
الماليةﻟﺘﺰاﻣﺎ تﺑﺸ
التقاريرﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻻ
علىﺔ – ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿ
الداخلية تواﻟﻤﻠﻜﯿ
الرقابةﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎ
اﻟ
-

 اﻟﻌﻤﻠﯿﺎ تاﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ذا ت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻰ
ﻀﻣﻮﺎاﺑﻂتﻛذاﺼ تﻼاﻟﺣﺘﯿﺄﺎﺛﯿﺮ اﻟ
ﺟﺘﯿﺎﻤ اﻟﻞﻤاﻟﻌﻠﻮ
تﻏﯿﻮﺮﺻاﻟﻮﻤﺒلﺎإﻟﺷﺮ
ﺿﻟﻤﻮاﺎﻟﺑﯿﻂﺔ اﻟﻋﺎﻤﻣﻮﺔﺣﺪﺧةﺎ ﺑﺻﺤﺔﺪ ﺑذﺘاﺗﻜﻨﮭﺎﻮ.ﻟ ﺗﻮﺸ
ى اﻰﻟ اﻮﻟﺒﺣﯿﺎﺪﻧةﺎ وت ا
ﻰﺒﺎﻣﺷﺴﺘﺮﻮﻋﻠ
ﺿ أﻮاوﺑﻂﻏﯿﻋﺮﻠ ﻣ
ﻋﻠاﻟﻰﻌ اﻤﻟﻠﺒﯿﯿﺎﺎﻧﺎ تاتﻟﺘاﻟﻲﻤﺎﻟﻟﮭﯿﺎﺔ ﺗاﺄﻟﺛﯿﻤﻮﺮﺣﻣﺪﺒةﺎﺷﺮﻞ
ت ﺗﻮﺪﻋ
ﺼﯿﺔ
ﺼﺎﺮ،تﻛﻋﻤﻠ
ﺿﯿﻮﺮاﺑاﻟﻂﻤﺒﺎﻋﺎﺷﻣﺮﺔ،ﺧﻋﺎﻠﻰ
ىﺑاﻟﻂﻮذاﺣﺪة تاوﻟﺘﺄﺛ
ﺿﻨﻮﻤاﺎﺑ ﻗﻂﺪ ﺗﻋﻜﻠﻮﻰنﻣاﻟﺴﺘﻀﻮﻮا
ﻷﻧﻰﻈاﻟﻤﺒﺔﯿﺎﻧوﺎﺿتﻮااﻟﺑﻤﺎﻂﻟﯿاﺔﻻاﻟﺳﻤﺘﻮﺨﺪﺣاﺪمة ،ﺑﯿ
ﺻﻢﻮ ﺑلﺸإﻟﻜﻰ
ﻼﺣﻣﯿﺎﻄﺎﺑﻘ اﺔﻟ
ﺻﺔﺳﺑﺒﺘﯿﻜﻞﻨ اﻮﻟﻟﻤﻮﺜﺎﺟﯿلﺎ اﻻﻟﻤاﻟﻌﻠﺤﻮﻣ
اﻋﻠ
التقرير السنوي ٢٠١٩
ﺿﻨﻮﻮادﺑ ﻗ
اﻣﺒﻷﺎﻧﺷﻈﺮﻤﺔأﺣوﺪ ﺑ
ﻂﺎﺋاﻤﻻﺔﺳاﺘﻟﻤﺨﺪﺮاﻛم،ﺰ ﺑاﯿﻟﻨﻤﻤﺎﺎﻟ ﻗﻲﺪ ،ﺗوﻜﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ ذا تاﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣ ﺒ ﺎ ﺷ ﺮ أ ﺣ ﺪ ﺑ ﻨ ﻮ د ﻗ ﺎﺋﻤ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺮ ﻛ ﺰ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﻲ  ،و
 -ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎ ت آﻟﯿﺔ و/أو ﯾﺪوﯾﺔ .اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﻟﯿﺔ ھﻲ وظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺜﻞ ﺿﻮاﺑﻂ

ا ﻟ ﺘ ﻘ ﯿ ﯿ ﻢ  /ا ﻟ ﻘ ﯿ ﺎ س – ﺗ ﻢ ﺗ ﺴ ﺠ ﯿ ﻞ ا ﻷ ﺻ ﻮ ل و ا ﻟ ﺨ ﺼ ﻮ م و ا ﻟ ﻤ ﻌ ﺎ ﻣ ﻼ ت ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺎ ر ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ﻤ ﺒ ﺎﻟ ﻎ ا ﻟ ﻤ ﻼ ﺋ ﻤ ﺔ .

تقييم اإلدارة حول
ﺿﺪﯾﻮاﺮﺑھﺎ
ﻲﺔ اﻋﻟﯿﻤﻠﺪﯿﺎوﯾﺔ ت اھﻟﻨﻲﻈﺗﺎﻠمﻚﻣاﺜﻟﺘﻞﻲ ﯾ
ﻀ اﻤﻟﻨﺪﺔا ﻓﺧﻠﯿ
تاﻟﻜﻢﻀاﻟﻮاﻤﺑﻂ
ﺤﯾﻘﺔﻖ .اﻣﻟﻦﻀﻣﻮﺪاﺑىﻂا اﻛﺘﻵﻤﻟﺎﯿﺔل وھدﻗ
ﺺﺔاﻟ
ﺿﻮﻞا ﺑﯿﻂﻦ ﺗاﻟﺤﻤﺘﮭﻮﺎم
ا-ﻟﻔﺼ
ﻂ
(تابع)ﺧﻒﻼ اﻟﺘ.ﺤ
ﻲﺔواﻟظﻤﺎﺪﺋ
علىﺒوﯿﻨ/أﻲو ﻟﯾﻠﺘﺪو
الداخليةتﻮاﻧﻟﺎﻔﺤ ت آﻟﯿ
ﻋﻤﻰﻠﯿﺎﻣﻜ
ي وﻋﻠ
التقارير المالية
الرقابة

اﻟﻌﺮض واﻻﻓﺼﺎح – ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ وﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﻓﺮد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻛﺈﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼ .ت
ﻗﯿﺎس ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

ﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن أي ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺣﺴﻦ إدارﺗﮫ
وﺗﺸﻐﯿﻠﮫ  ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻮﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻌﻘﻮًﻻ ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻄﻠﻘًﺎ  ،ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺿﻮاﺑﻂ
اﻟﻜﺸﻒ واﻹﺟﺮاءا تأو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺧﻄﺎء واﻻﺣﺘﯿﺎل .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺠﺐ
أن ﯾﻌﻜﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺣﻘﯿﻘﺔ وﺟﻮد ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد ،وﯾﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ.
ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ وﺣﺪا ت اﻷﻋﻤﺎل ووظﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﯿﺎ ت
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼ اتﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻧﺘﯿﺠﺔً ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺎ ر ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ﺗ ﺠ ﻤ ﻊ ﻣ ﻮ ظ ﻔ ﯿ ﻦ ﻣ ﻦ و ﺣ ﺪ ا ت ﻣ ﺘ ﻌ ﺪ د ة د اﺧ ﻞ ا ﻟ ﻤ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﺔ .
ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎطﺮ أﺧﻄﺎء اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءا تاﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﺨﺎطﺮ
ا ﻷ ﺧ ﻄ ﺎ ء ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺒ ﯿ ﺎ ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﻮ ﺣ ﺪ ة .و ﺗﻜ ﻮ ن ھ ﺬ ه ا ﻟ ﻀ ﻮ ا ﺑ ﻂ ﻣ ﺪ ﻣ ﺠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﻤ ﻠ ﯿ ﺎ ت ا ﻟ ﺘ ﺸ ﻐ ﯿ ﻞ و اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸ ﺘﻤ ﻞ ﻋ ﻠ ﻰ :
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺎ تاﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ واﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎ ت واﻹﺟﺮاءا تاﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﻓﺼﻞ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﮭﺎم، اﻟﻌﻤﻠﯿﺎ تاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوري ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاؤھﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ، اﻟﻌﻤﻠﯿﺎ تاﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ، اﻟﻌﻤﻠﯿﺎ تاﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ذا ت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮتﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺒ ﯿ ﺎ ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﻮ ﺣ ﺪ ة ﺿ ﻮ ا ﺑ ﻂ ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺴ ﺘ ﻮ ى ا ﻟ ﻮ ﺣ ﺪ ة و ﺿ ﻮ اﺑﻂ ﻋ ﺎ ﻣ ﺔ ﺧ ﺎ ﺻ ﺔ ﺑ ﺘ ﻜ ﻨ ﻮ ﻟ ﻮ ﺟ ﯿ ﺎ ا ﻟ ﻤ ﻌ ﻠ ﻮ ﻣ ﺎ ت ﻛ ﺼ ﻼ ﺣ ﯿ ﺎ ا ﻟ
اﻷ ﻧﻈ ﻤ ﺔ و ﺿ ﻮ اﺑﻂ اﻻ ﺳ ﺘﺨ ﺪام  ،ﺑ ﯿ ﻨ ﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗ ﻜ ﻮ ن ا ﻟ ﻀ ﻮ ا ﺑﻂ ذ ا ت ا ﻟ ﺘ ﺄ ﺛ ﯿ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺒ ﺎ ﺷ ﺮ  ،ﻋ ﻠ ﻰ ﺳ ﺒ ﯿ ﻞ ا ﻟ ﻤ ﺜ ﺎ ل ﻻ ا ﻟ ﺤ ﺼ ﺮ  ،ﻋ ﻤ ﻠ ﯿ ﺔ ﻣ ﻄ ﺎ ﺑ ﻘ ﺔ ﺗ ﺪ ﻋ ﻢ ﺑﺸ ﻜ ﻞ
ﻣ ﺒ ﺎ ﺷ ﺮ أ ﺣ ﺪ ﺑ ﻨ ﻮ د ﻗ ﺎﺋﻤ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺮ ﻛ ﺰ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﻲ  ،و

ﺺء ااﻟﻟﺒﯿﻤﻨﻮا
اﻓﻟﻔﺮدﺼأوﻞ ﺑﻣﯿﺠﻦﻤاﻟﻮﻤﻋﮭﺔﺎمﻣوﻦﻋاﻤﻷﻠﯿﻓﺎﺮادتاﻟﻛﻔﺈﺤﻋﻄﺎ
ﻼ اﻛ.ﺘتﻤﺎل ودﻗﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼ .تاﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ
ﻲﻓ ﻟﻘﻠﺔﺘﺤﻋﻘﻠﻖﻰ اﻣﻟﻦﻤﻌﻣﺎﺪﻣى

ﺤﺪاﯾﻟﺪﺪاﻣﺧﺪﻠﯿىﺔ دوﻗﻓﺔﻌﺗﺎﻟﯿﺘ
ﻲﻗﻟﺎﺘﺑﺔ
س اﻓﻟﺎﻤﻋﺠﻠﯿﻤﺔﻮ ﺗﻋﺔﺼﺑﺈﻤﯿﺟﻢﺮاوﺗءﻨﺗﻔﻘﯿﯿﺬﯿﻢﺑﯿﺌرﺔﺳ اﻤﻟﺮ
ﺸﻔﻐﯿﯿﺬﻠﯿﺑﯿﺔﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺪى
ﺼﻤﮭﺎﯿﻢاﻟﺘوﺗﻨ
ﻗﻗﺎﯿﺎﻣﺖ
 ٢٠١٩ﻟﻣﺘﻊﺤﺪاﯾﻷﺪﺧﻣﺬﺪ ﺑىﻌﯿدﻗﻦﺔا ﺗﻻﻋ
ﻗﻓﺎﻌﻣﺎﻟﯿﺘ
ﺼﺘﺒﻤﺎﯿﻢر:وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺪى
ﺖﮫاﻟاﻟﻤﺘﺠﺸﻤﻐﻮﯿﻠﯿﻋﺔﺔ ﻟﺑﻠﺈﺴﺟﻨﺮﺔا اءﻟﻤﺗﺎﻘﻟﯿﯿﯿﺔﻢ رﺳﻤﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ٢٠١٩ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر:
 ﻣﺨﺎطﺮ وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ وﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺑﻨﺪ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲﻄﺄد،أ و
ﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ وﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺑﻨﺪ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ
ﻓ-ﻲﻣ إﺨﺎﺣﺪطاﺮثوﺧﺟﻮ
ﻓ ﻲ إ ﺣ ﺪ ا ث ﺧ ﻄ ﺄ ،و
 ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻔﺸﻞ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﯿﺪوي إﻟﻰ اﻵﻟﻲ واﻟﺘﻌﻘﯿﺪ وﻣﺨﺎطﺮﻲﺔا اﻹﻟداﻀرةﻮاﺑوﻂﻛﻔﺎاﻟءﻤة ا
ﺤﻟﺪﻤدةﻮ ﻟظﻠﻔﻔﯿﺸﻦﻞو ،دﻣرﻊﺟﻣﺔﺮااﻟﺘﻋﻘﺎﺪةﯾﺮﻋاﻟﻮاﻤﻣﻄﻞﻠﻮأﺑﺧﺔ.ﺮى ﻣﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﯿﺪوي إﻟﻰ اﻵﻟﻲ واﻟﺘﻌﻘﯿﺪ وﻣﺨﺎطﺮ
ﺗ-ﺨﻗﺎﻄﺑﻠﯿ
ﺗﺨ ﻄ ﻲ ا ﻹ د ا ر ة و ﻛﻔ ﺎء ة ا ﻟ ﻤ ﻮ ظ ﻔ ﯿ ﻦ و د ر ﺟ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺪ ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻄ ﻠ ﻮ ﺑﺔ .
ﺗﺤﺪد ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ،طﺒﯿﻌﺔ وﺗﻮﻗﯿﺖ وﺣﺠﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻹدارة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺼﺆﻤوﯿﻟﯿﻢﺎوﺗت ا
ﻷﻟدﯿﻟﺔﻞ اﻧﻟﻔﺘﺴﻲﮫﺗ ﻣﺤﺘﻦﺎ اﺟﮭﻹﺎﺟاﺮﻹادءاارةت ﻟاﺘﻟﻘﻤﯿﺘﯿﻢﻀﻣﻤﺎﻨإﺔذاﻓ ﻛﻲﺎ انﻟﻤﺗﺴ
ﺖﺘوﺨﺣﺮاﺠجﻢ ااﻟﺪ
ﺤاﺪدﺧﻠﯿھﺔﺬهﻋاﻠﻟﻌﻰﻮااﻟﻣﺘﻘﺎﻞ،رﯾﻓﺮﻲ اﻟﻣﻤﺎﺠﻟﻤﯿﺔﻮ ﻓﻋﻌﮭﺎﺎ،ﻻً أطمﺒﯿﻌﻻﺔ .ووﺗﯾﺘﻮﻢﻗﯿاﺳ
اﺗﻟﺪ
ظﻗﻔﺎﯿﺑﻦﺔ
ﻄﻟﺒﯿﯿﻮﻖﻣﯿﻧﺔﻈﻟﺎﻠمﻤ اﻮﻟﺮ
ﻀرﻤﯾﻨﺮﺔ اﻓﻟﻤﻲﺎﻟاﯿﻟﺔﻤ.ﺴوﺆﺗوﺸﻟﯿﻜﺎﻞ اتﻟاﻟﻤﯿﻌﻠﻮﻣﻮﯿﻣﺔﺎ ﻟﻠتﻤاﻟﻮﻮاظﻔرﯿدة
جﻘﯿاﻟﯿﺪﻢﻟﯿﻧﻞﻈﺎﻧمﻔ اﺴﻟﮫﺮﻗﺎﻣﺑﻦﺔ اﻟﻹﺪاﺟﺧﻠﺮﯿاﺔءاﻋﻠت اﻰﻟ اﻤﻟﺘﺘﻘﺎ
ضﺗ
ﻦ
ﺼﺎﯾ ًﺘﻢﻷ اﻏﺳﺮﺘاﺨﺮا
أاﻟوﺪاﻣﺧﻠﻦﯿ اﺔﻹﻋﺟﻠﺮﻰا اءﻟاﺘﻘ تﺎ ارﻟﯾﺘﺮﻲاﻟﯾﺘﻤﺎﻢﻟﯿﺗﺔﻄﺒﻓﯿﻌﻘﺎﮭﺎﻻً أﺧمﺼﻻﯿ .و
ﻈ ﻧﺮا ًﻈﺎﻷمناﻟﻣﺮﺜﻗﺎﻞﺑﺔھ اﺬﻟهﺪااﺧﻷﻠدﯿﻟﺔﺔ إﻋﻠﻣﺎﻰأ انﻟﺘﺗﻘﻨﺎﺒرﮫﯾ اﺮﻹادﻟاﻤﺎرﻟةﯿ ﻟﺔ.ﻮﺟوﺗﻮد
ﺼﯿﻦﺼﻋﺎ ًﻨﺎﻷﺻﻏﺮﺮااﻟﺘﻘ
ﺧﺎ ً ﻣ
ﺼﺒﯿﺮﻘا ًﮭﺎھﺎﻣ
ﺿاﺎﻓرﯿدﺔة
ﺸﻜﻣﻞﺸاﺎﻟﻛﻤﻞﻌﻠرﻮﻗﻣﺎﺎﺑﯿﺔتإاﻟﻮ
ضﯿﯿﺗﻢﻘﯿﻧﯿﻢ
ﻀﺎﯾًﺘﻢﻋﻨﺗﻄ
ﺼﺎﻹدﺟرﺮأاﺧءاﺮ تى اأﻟﯾﺘﻲ
أﻣوﻦﻣﻣﻦ ا
أﻣوﻦﺗﻣﺆّﻛﺪ
ﻼﺧﺣﺮﻈﺎى أﯾت.ﻀﺎ ً ﻋﻨﺼﺮا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻧﻈﺮا ً ﻷن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷدﻟﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻨﺒﮫ اﻹدارة ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎﻛﻞ رﻗﺎﺑﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﺼﺎادﻟﻤر أ

أو ﺗﺆّﻛﺪ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎ ت.
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎ تﻣﺜﻞ اﻹﯾﺮادا ت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﻹﯾاﻟﺮاﻤدﺎاﻟﯿﺔت .وﻛاﻟﻤﺘﺎﻜﺎﯾﻟﺘﯿﻀ
ﻒذاﻟاﻟﻌﻌﻤﻠﺎﯿمﺎ واتﻟﺘﻣﻘﺜﺎﻞراﯾﺮ
ﺐﺎﺑﺔودﻓﻓﺘﻲﺮﻣاﺨﻷﺘﻠﺳﺘﺎ
ﻖ واتﻟﻔواﻌﻟﺎﻟﻤﯿﻮﺔا ارﻟﺘدﺸاﻟﻐﺒﯿﻠﺸﯿﺔﺮﯾﺔﻷﻧوا
ﺼﻠﻤﻜﯿﺎﻢ تواﻟوﺘاﻟﻄﻤﺒﯿﻌﺪا
ﺨﻤﺰﯾﻦﻨ اﺔﻟﺘﻘوﯿاﻟﯿﻢﻤﺨﻣﺰﺮاوﺟنﻌﺔوااﻟﻟﺘﻤﻤﺘ
ﻒﻤاﻟﻦﺘ اﺸﻟﺘﻐﻘﯿﻠﯿﯿﯿﻢﺔ
ﻈﻟﻤﺮﺔوااﻟﺗﺮﻗ
ﯾوﺘاﻟﻀ
ﺼﻤﻤﻤﯿﺘﻢﻠﻜﺎوﺗ تﻄﺒﯿواﻟﻖﻤ أﻌﻧﺪاﻈﻤﺔت اوﻟاﻟﺮﻤﻗﺎﻮﺑاﺔردﻋاﻠﻟﺒﻰﺸﻣﺮﯾﺴﺘﺔﻮواىﻟ اﺮﻟوﻤاﺗﺠﻤ
أوﯾاﻟﻀﺨﺎﺰﯾﻋﻨﻤﺔﻠﯿوﺔاﻟﻣﻤﺮﺨاﺰﺟوﻌﺔ
ﺿﻘﺎﯿﻓﯿﺔﻢ
ﺐﻮوﻋدﺔﻓﺘوﺮاﻟاﺮﻷﻗﺎﺑﺳﺘﺔﺎذاﻟ اﻌﻟﺎﻌﻣﺎﺔم وﻋاﻠﻟﺘﻰﻘﺎﺗرﻜﯾﻨﺮﻮﻟاﻟﻮﻤﺟﺎﯿﻟﺎﯿﺔا.ﻟﻤﻛﻌﻠﻤﺎﻮ ﯾﻣﺘﺎﻀتﻤﺑﺎﻦﻹاﻟﺘ
ن ﺗواﻟ
إأﻟﯾﻰ
ﺼﺎﺼحﻤ.ﯿﻢ وﺗﻄﺒﯿﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎ ت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻀاﺎﻟﺮﻋﻗﺎﻤﺑﻠﯿﺔﺔﻋﻣﻠﺮﻰا اﺟﻹﻌﻓﺔ ﺗ
إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح.

وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﺒﯿﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎر ﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﻢ ﺗﻼﺣﻆ وﺟﻮد
ل
ﻼﺸ
ﻈﻠﻤﯿﺔﺔ اﻓﻟﺈﺮنﻗﺎاﺑﻹﺔدااﻟرﺪاة ﻟﺧﻠﻢﯿ ﺗﺔ ﺑ
ﻄءﺒﯿﻋﻠ
ﻒﻘﯿﯿﺟﻢﻮﻟﺘھﺮﯾ
ﺼﺔﻤﯿ،ﻢوﺑوﻨﺗﺎ ً
ﺣﻜﻆﻞوﻓﺟﻌﺎﻮد
ﻖﻌﺎوﻟﺗﯿﺘﺸﮭﺎﻐﯿاﻟﻞﺘ أﺸﻧﻐﯿ
ﺼﻤﺮﯿ اﻢﻟﻤوﺎﺗﻟﯿﻄﺔﺒﯿوﻓ
ﺖﺪااﺧﻹﻠدﯿاﺔرةﻋﻠأﻧﻰﮫ اﻟﺗﺘﻢﻘﺎﺗر ﯾ
ﻖﯿأﮫﻧ،ﻈﻓﻤﻘﺔﺪ اإﻟﺳﺮﺘﻗﻨﺎﺘﺑﺔﺠ اﻟ
ﺿﺔﻌاﻟﺘ
يﻨﺘﻣﯿﻮﺠاﺔطﻟﻦﻌﻤﻠﯿ
أوﻛ
ﺴ ﻤﺒ
 ٣١دﯾ
أﻛﻤ
٢٠١٩ﺔ ،.وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﻘﺪ إﺳﺘﻨﺘﺠﺖ اﻹدارة أﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﺒﯿﻖ وﺗﺸﻐﯿﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
ﻒﺮﺟﻮھﺮﯾ
ﺿﻌ
يﺎ ﻣﻓﻮﻲاطﻦ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٩

 ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎ ت آﻟﯿﺔ و/أو ﯾﺪوﯾﺔ .اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﻟﯿﺔ ھﻲ وظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺜﻞ ﺿﻮاﺑﻂاﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﮭﺎم وﻋﻤﻠﯿﺎ تاﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﯿﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻛﺘﻤﺎل ودﻗﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼ .تاﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ
ﻓﺮد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻛﺈﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼ .ت
ﻗﯿﺎس ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ رﺳﻤﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى دﻗﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺪى
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ٢٠١٩ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر:
 ﻣﺨﺎطﺮ وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ وﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺑﻨﺪ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲﻓ ﻲ إ ﺣ ﺪ ا ث ﺧ ﻄ ﺄ ،و
 ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻔﺸﻞ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﯿﺪوي إﻟﻰ اﻵﻟﻲ واﻟﺘﻌﻘﯿﺪ وﻣﺨﺎطﺮﺗﺨ ﻄ ﻲ ا ﻹ د ا ر ة و ﻛﻔ ﺎء ة ا ﻟ ﻤ ﻮ ظ ﻔ ﯿ ﻦ و د ر ﺟ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺪ ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻄ ﻠ ﻮ ﺑﺔ .
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ﺗﺤﺪد ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ،طﺒﯿﻌﺔ وﺗﻮﻗﯿﺖ وﺣﺠﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻹدارة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ا ﻟ ﺪ ا ﺧ ﻠ ﯿ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺎ ر ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ ﻓ ﻌ ﺎ ﻻ ً أم ﻻ  .و ﯾﺘﻢ اﺳ ﺘﺨ ﺮ اج ا ﻟ ﺪ ﻟ ﯿ ﻞ ﻧﻔﺴ ﮫ ﻣ ﻦ ا ﻹ ﺟ ﺮ ا ء ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻀ ﻤ ﻨﺔ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺆ و ﻟ ﯿ ﺎ ت ا ﻟ ﯿ ﻮ ﻣ ﯿ ﺔ ﻟ ﻠ ﻤ ﻮ ظ ﻔ ﯿ ﻦ
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التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير مدقق الحسابات المستقل

التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

تقرير مدقق الحسابات المستقل

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) ("ناقالت")

إلى السادة المساهمين في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) ("ناقالت")

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

أمور التدقيق األساسية (تابع)

الرأي

وصف أمور التدقيق األساسية

كيفية تناول تدقيقنا لألمر

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) ("ناقالت") والشركات التابعة لها
(ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") ،والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  2019والبيانات
الموحدة للدخل ،والدخل الشامل ،والتغيرات في حقوق الملكية ،والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات
التي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

التقييم العادل وفعالية التحوط عن التدفقات النقدية – راجع
إيضاحي  12و 14حول البيانات المالية الموحدة

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،
من بين أمور أخرى ،ما يلي:

لقد ركزنا على هذا الجانب نظرا ألن:
•

المجموعة دخلت في عدد من اتفاقيات تبادل معدالت
الفائدة للتحوط عن تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة.
تسببت معامالت التحوط هذه في نشوء مطلوبات مالية
مشتقة بمبلغ  2.476.694ألف لاير قطري
( 1.943.170ألف لاير قطري في سنة .)2018
يمثل هذا المبلغ  %9.7من إجمالي مطلوبات
المجموعة ،وبالتالي جزء كبير من بيان المركز المالي
الموحد.

•

تقييم أدوات التحوط بالقيمة العادلة يجب أن يتم في
تاريخ كل تقرير .يتضمن تقييم أدوات التحوط ،لتكوين
إستنتاج أن التحوط ال يزال فعاالً ،درجة كبيرة من
التعقيد والتقدير ،ومن ثم نعتبرها أمر من أمور التدقيق
األساسية.

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة الجوانب الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما
في  31ديسمبر  2019وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير في الجزء
الخاص بمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في هذا التقرير .إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد
السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق
التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر .وقمنا باستيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لقواعد
السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين .إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها
كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق األساسية

•

تقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدوات التحوط بشكل
سليم على أنها تحوطات التدفقات النقدية بالرجوع
إلى متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة،

•

إشراك متخصصي التقييم لدينا للمساعدة في النظر
في التقييمات التي أجرتها المجموعة وتقييم مدى
مالئمة منهجية فعالية التحوط،

•

إعادة تأكيد تقييم األطراف المقابلة من خالل مصدر
مستقل على أساس العينة ،و

•

تقييم كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة،
بما في ذلك إفصاحات االفتراضات واألحكام
الرئيسية والحساسية.

إن أمور التدقيق األساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا
بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية .لقد تمت معالجة أمور التدقيق األساسية في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة
ككل ،وعند تكوين رأينا عنها ،فإننا ال نقدم رأيا منفصال عن هذه األمور.

1
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التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) ("ناقالت")

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) ("ناقالت")

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

أمور التدقيق األساسية (تابع)

أمور التدقيق األساسية (تابع)

وصف أمور التدقيق األساسية

كيفية تناول تدقيقنا لألمر

وصف أمور التدقيق األساسية

كيفية تناول تدقيقنا لألمر

القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات  -راجع إيضاح 4
حول البيانات المالية الموحدة

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،
من بين أمور أخرى ،ما يلي:

استثمارات في مشاريع مشتركة – راجع إيضاح  5حول
البيانات المالية الموحدة

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،
من بين أمور أخرى ،ما يلي:

لقد ركزنا على هذا الجانب نظرا ألن:
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•

القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة كما في
 31ديسمبر  2019كانت بمبلغ  24.143.700ألف
لاير قطري ( 21.840.006ألف لاير قطري في
سنة  )2018واحتسب إهالك ذي الصلة بها للسنة
بمبلغ  882.644ألف لاير قطري ( 757.653ألف
لاير قطري في  )2018على التوالي .تمثل هذه
المبالغ  %74.6و  %88من إجمالي موجودات
المجموعة وصافي الربح على التوالي .وبالتالي جزء
كبير من بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل
الموحد.

•

اإلدارة تجري مراجعة سنوية لعمر السفن بما في ذلك
تقدير القيم الباقية لغرض مصروف اإلهالك وذلك
بالرجوع إلى الحقائق والظروف المتاحة .يتضمن هذا
درجة كبيرة من أحكام وتقديرات اإلدارة ،ومن ثم
نعتبرها أمر من أمور التدقيق األساسية.

•
•

•

3

اختبار صياغة وتنفيذ الضوابط الرئيسية المفروضة
حول عمليات تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية،
تقييم مدى معقولية تأكيدات إدارة المجموعة
وتقديراتها فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية المقدرة
والقيم الباقية بنا ًء على معلوماتنا وخبرتنا في هذا
القطاع ،و
اختبار تقييم المجموعة للمؤشرات الداخلية
والخارجية المحتملة النخفاض القيمة فيما يتعلق
بالسفن ،مثل التقادم وانخفاض القيمة السوقية
والخسائر التشغيلية وغيرها استنادا إلى معرفتنا
وخبرتنا بالصناعة وفهمنا التفاقيات استئجار السفن.

لقد ركزنا على هذا الجانب نظرا ألن:
•

الشركة استثمرت في مشاريع مشتركة تنتشر
عملياتها في قطر وخارجها.

•

القيمة الدفترية لالستثمارات في المشاريع المشتركة
والحصة الشركة من النتائج في المشاريع المشتركة
تمثل  %13.5و %55.6من إجمالي موجودات
المجموعة وصافي الربح على التوالي .وبالتالي جزء
كبير من بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل
الموحد.

4

•

تقييم توافق المعلومات المالية المدققة المقدمة من
المشاريع المشتركة مع السياسات المحاسبية
للمجموعة،

•

الحصول على الجدول المحاسبي للمشاريع
المشتركة للمجموعة لتأكد مما إذا كانت حصص
المجموعة في األرباح والدخل الشامل اآلخر
وصافي الموجودات تمت المحاسبة عنها وفقا
لحصص المجموعة المشاركة في المشاريع
المشتركة ،و

•

تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق
باالستثمارات في المشاريع المشتركة بالرجوع إلى
متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.
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التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) ("ناقالت")

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) ("ناقالت")

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

أمور التدقيق األساسية (تابع)

معلومات أخرى

وصف أمور التدقيق األساسية

كيفية تناول تدقيقنا لألمر

المحاسبة عن االستحواذ المرحلي لشركة أو إس جي
ناقالت  -راجع إيضاح  5حول البيانات المالية الموحدة

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،
من بين أمور أخرى ،ما يلي:

لقد ركزنا على هذا الجانب نظرا ألن:

•

اختبار التقييمات التي استخرجتها المجموعة
والمنهج المستخدم لتحديد الموجودات وااللتزامات
المقتناة ،على وجه الخصوص ،المناهج التي تم
تبنيها واالفتراضات الرئيسية المطبقة على
المدخالت الرئيسية مثل معدل النمو ومعدل التضخم
ومتوسط التكلفة المرجحة لرأس المال وغيرها عن
طريق مقارنتها مع معلومات السوق ومتوسط
القطاع وتقييمنا المستند لمعرفتنا بالعميل
وبالصناعة.
فحص حسابات اإلدارة للربح الناتج من إلغاء
االعتراف بالمساهمة المحتفظ بها سابقا في مشروع
مشترك عند االقتناء المرحلي وشراء المساومة عند
االستحواذ على األسهم الباقية ،و
تقييم كفاية إفصاحات البيانات المالية متضمنة
اإلفصاحات عن االفتراضات واألحكام والحساسيات
الرئيسية.

•

بتاريخ  6أكتوبر  2019استحوذت المجموعة على
نسبة  %49.9الباقية من أسهم شركة ناقالت ماريتايم
(المعروفة سابقا بشركة أو إس جي ناقالت) نظير
مقابل يبلغ  447,908ألف لاير قطري .تم االستحواذ
على أو إس جي على مراحل وقد قامت اإلدارة
بالمحاسبة عن الصفقة كاستحواذ مرحلي وفقا للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم " 3تجميع األعمال".

•

المحاسبة عن هذه المعاملة معقدة بسبب األحكام
والتقديرات الهامة المطلوبة لتحديد قيمة المقابل
المحول وتحديد قياس القيم العادلة للموجودات المقتناة
وااللتزامات المفترضة.

•

•

بسبب حجم وتعقيد االستحواذ اعتبرنا هذا األمر على
أنه أمر تدقيق أساسي.

•

مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى .تشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للشركة ("التقرير السنوي") ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا عليها .من المتوقع
إفادتنا باألجزاء الباقية من التقرير السنوي بعد تاريخ التقرير.
ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ،وإننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال نتيجة التأكيد عليها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة
لنا ،وللقيام بذلك ،سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة
أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق ،أو إذا اتضح خالفا ً لذلك ،أنها يشوبها أخطاء جوهرية.
إذا توصلنا ،استنادا إلى العمل الذي قمنا بأدائه حول المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير المدققين إلى
نتيجة أن هناك أخطاء جوهرية لهذه المعلومات األخرى ،فأنه يتطلب منا اإلبالغ عن هذه الحقيقة .ليس لدينا ما نبلغ عنه في
هذا الشأن.

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية
وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات
جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ
االستمرارية ،واإلفصاح ،حسب مقتضى الحال ،عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ
االستمرارية ما لم يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي غير القيام
بذلك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية ،سواء
كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا .التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى
عال ،ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون
موجودة .يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ ،وتعتبر هامة إذا كان من الممكن ،بشكل فردي أو جماعي ،أن يتوقع
بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،نحن نمارس حكما مهنيا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال
التدقيق .كما إننا نقوم:
•
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بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،ونصمم
وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ،ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا.
إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ ،نظرا ألن الغش قد
ينطوي على تدليس وتزوير ،أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه ،أو تجاوز للرقابة الداخلية.
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التقرير السنوي ٢٠١٩

التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) ("ناقالت")

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) ("ناقالت")

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

•

بالحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،
ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

•

بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذتها
اإلدارة.

•

بإبداء نتيجة على مدى مالءمة استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ،واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول
عليها ،ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول مقدرة
المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية .إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية ،فإننا مطالبون
بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ،أو تعديل
رأينا إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي .إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في
أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية.

•

بتقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت البيانات المالية
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

•

بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل
المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف على وإجراء أعمال
التدقيق للمجموعة .وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق .تحتفظ الشركة بسجالت
محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت .قمنا بإجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقا للمبادئ
المقررة .وقمنا بقراءة ت قرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي ،والمعلومات المالية الواردة فيه
تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة .لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لقانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة
 2015أو لبنود النظام األساسي للشركة وأية تعديالت عليه خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان
المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019

جوبال باالسوبرامانيام
سجل مراقبي الحسابات القطري رقم ()251
كي بي إم جي
ترخيص هيئة قطر لألسواق المالية:
مدقق خارجي – رخصة رقم ()120153

 17فبراير 2020
الدوحة
دولة قطر

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق ،ضمن أمور أخرى ،بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة،
بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.
نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية ،ونبلغهم عن جميع
العالقات والمسائل األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات الصلة ،متى كان ذلك
ممكنا.
من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة ،تحديد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية
الم وحدة للسنة الحالية ،ومن ثم أمور التدقيق األساسية .ونصف هذه األمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم يمنع قانون أو
الئحة من االفصاح العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر ،وفي حاالت نادرة جدا ،أنه يجب عدم الكشف عن أمر ما في
تقريرنا نظرا ألن اآلثار السلبية لعدم الكشف عنه قد يتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة للكشف عنه في
التقرير.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدوحة  -قطر

قطر قطر
الدوحة –
لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
شركة

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)
المالي الغاز
قطر لنقل
شركة
قطر
بيان-
الدوحة
الموحد (تابع)
المركز

الموحدالغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)
قطر لنقل
لدوحة  -قطر
شركةالمالي
المركز
ا بيان

الموحد
بيان المركز
المالي –
الدوحة
قطر2019
ديسمبر
31
٢٠١9
ديسمبر
في 31
كما في
كما
قطري)الموحد
لايرالمالي
المركز
(المبالغبيان
باأللف
كما في  31ديسمبر 2019
(المبالغ باأللف لاير قطري)

الموجودات
الموجوداتالمتداولة:
الموجودات غير
ممتلكات ومعدات
المتداولة:المشتركة
غير المشاريع
شركات
استثمارات في
الموجودات
مشاريع مشتركة
لشركاتومعدات
قروضممتلكات
استثمارات مالية
استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
المتداولة
الموجودات
مشتركة
غيرمشاريع
لشركات
مجموعقروض
استثمارات مالية
المتداولة:
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
مجموع
المخزون
أخرى
وأرصدة مدينة
ذمم تجارية
المتداولة:
الموجودات
لدى البنوك
نقد وأرصدة
المخزون
المشتركة
المشاريع
شركات
المطلوب
مدينة أخرى
وأرصدة
ذمممنتجارية
المتداولة
البنوك
الموجودات لدى
مجموعنقد وأرصدة
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
الموجودات
الموجودات المتداولة
مجموعمجموع
مجموع الموجودات

(المبالغ باأللف ريال قطري)

إيضاح
إيضاح

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

 31ديسمبر
2019
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018
 31ديسمبر
2018

21.840.006
24,143,700
4
4.613.158
4,378,222
5
105.242 24,143,700
229,235 4
6
21.840.006
144.462 4,378,222
113,037 5
7
4.613.158
26.702.868
28,864,194 6
105.242
229,235
144.462
113,037
7
26.702.868
28,864,194
24.374
31,958
278.301
1,006,316
8
2.463.028
2,397,036
9
24.374
31,958
95.532 1,006,316
(17ب) 79,171 8
278.301
2.861.235 2,397,036
3,514,481 9
2.463.028
95.532
79,171
(17ب)
29.564.103 3,514,481
32,378,675
2.861.235
32,378,675

29.564.103

قطرالموحد (تابع)
المالي
بيان المركز
2019
ديسمبر
الدوحة 31-
في
كما
كما في  31ديسمبر ٢٠١9
قطري)(تابع)
لايرالموحد
المالي
المركز
بيان
(المبالغ باأللف
كما في  31ديسمبر 2019
(المبالغ باأللف لاير قطري)

(المبالغ باأللف ريال قطري)

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية:
حقوقالمال
رأس
الملكية والمطلوبات
قانوني
احتياطي
حقوق الملكية:
المالالقيمة العادلة
احتياطي
رأس
قانوني نقدية مقترحة
توزيعات أرباح
احتياطي
مدورة
أرباح
القيمة العادلة
احتياطي
مقترحةالتحوط واألسهم غير المسيطرة
احتياطي
قبل
الملكية
حقوق
توزيعات أرباح نقدية
تحوط
احتياطي
مدورة ّ
أرباح
المسيطرة
غير
األسهم
وقبل
ط
التحو
احتياطي
بعد
الملكية
حقوق
ّ
التحوط واألسهم غير المسيطرة
قبل
المسيطرة
األسهم
تحوط
احتياطيغير ّ
التحوط وقبل األسهم غير المسيطرة
حقوق الملكية بعد احتياطي
ّ
المتداولة:
غيرغير
المطلوبات
المسيطرة
األسهم
قروض
أسعار الفائدة
لمبادالت
القيمة
المتداولة:
العادلةغير
المطلوبات
مطلوبات التأجير
قروض
للموظفين
مكافأة نهاية
مخصص
الخدمة الفائدة
لمبادالت أسعار
العادلة
القيمة
أخرى
مطلوبات
التأجير
المتداولة
المطلوبات
مجموع
للموظفين
غيرالخدمة
نهاية
مخصص مكافأة
مطلوبات أخرى
المتداولة:
المطلوبات
غير المتداولة
المطلوبات
مجموع
قروض
لمبادالت أسعار الفائدة
القيمة
العادلةالمتداولة:
المطلوبات
مطلوبات التأجير
قروض
ومصاريف
القيمةدائنة
ذمم
مستحقة الفائدة
لمبادالت أسعار
العادلة
شركات المشاريع المشتركة
مستحق
مطلوباتإلىالتأجير
ومصاريفالمتداولة
دائنةالمطلوبات
مجموع
مستحقة
ذمم
مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
المتداولة
المطلوبات
مجموع
والمطلوبات
الملكية
مجموع حقوق

إيضاح
إيضاح
10
11
10
111
/10
1/10
12
12
13
14
13
14
1/15
1/15
13
14
13
15
14
(17ب)
15
(17ب)

 31ديسمبر
2019
 31ديسمبر
2019
5,538,778
961,389
1,624
5,538,778
554,026
961,389
2,388,245
1,624
9,444,062
554,026
)2,592,852
(2,388,245
6,851,210
9,444,062
(6,246
)2,592,852
6,851,210
6,246
20,080,012
2,298,198
101,227
20,080,012
29,722
2,298,198
127,744
101,227
22,636,903
29,722
127,744
22,636,903
1,162,135
178,496
23,770
1,162,135
1,511,415
178,496
8,500
23,770
2,884,316
1,511,415
8,500
2,884,316
32,378,675

 31ديسمبر
2018
 31ديسمبر
2018
5.538.717
861.196
33.049
5.538.717
554.026
861.196
2.033.638
33.049
9.020.626
554.026
)2.087.704
(2.033.638
6.932.922
9.020.626
(5.205
)2.087.704
6.932.922
5.205
18.866.902
1.642.951
18.866.90227.514
1.642.951
88.26920.625.636
27.514
88.269
20.625.636
927.575
300.219
927.575763.503
300.219
9.0432.000.340
763.503
9.043
2.000.340
29.564.103

المجلس
التوقيع عليها نيابة عن
والمطلوبات الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  17فبراير  2020وتم
الملكيةالبيانات المالية
حقوقعلى هذه
الموافقة
تمت
29.564.103
32,378,675
مجموع
من قبل:
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  17فبراير  2020وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس
من قبل:
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
9
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
9

د .محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد سيف السليطي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبد هللا فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي

د .محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد سيف السليطي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبد هللا فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
10
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
10
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التقرير السنوي ٢٠١٩

(ش.م.ع.ق) (ناقالت)
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)
شركة
قطر
الدوحة -
الدوحة -
بيان الدخل الموحد
الدوحة  -قطر
بيان الدخل
الموحد ديسمبر ٢٠١9
المنتهية في 31
للسنة

المنتهيةدخل
للسنة بيان ال
الموحدديسمبر 2019
في 31
 31ديسمبر 2019
المنتهية في
(المبالغللسنة
قطري)
باأللف لاير
(المبالغ باأللف لاير قطري)

اإليرادات:
اإليرادات:من السفن المملوكة بالكامل
إيرادات التشغيل
المشاريع
حصة من
المشتركة بالكامل
السفن المملوكة
شركات من
نتائج التشغيل
إيرادات
الوكاالت
وخدمات
البحرية
المشتركة
المشاريع
شركات
الخدمات نتائج
إيراداتحصة من
المشتركة
قروض ل
إيرادات فوائد
المشاريعالوكاالت
شركاتوخدمات
البحرية
إيراداتمنالخدمات
إسالمية
من بنوك
وأرباح
وتوزيعات أرباح
إيرادات فوائد
المشتركة
المشاريع
شركات
قروض ل
إيرادات فوائد من
إيرادات أخرى
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
اإليرادات
مجموعإيرادات أخرى
مجموع اإليرادات
المصاريف:
مصاريف تشغيلية
المصاريف:
إدارية
عمومية و
مصاريف
تشغيلية
مصاريف
ومعدات
ممتلكات
إهالك مصاريف عمومية و إدارية
ممتلكات ومعدات
إهالك
التمويل
مصاريف
المصاريفالتمويل
مجموعمصاريف
مجموع المصاريف
ربح السنة
ربح السنة
موزع على:
الشركة على:
مالكي موزع
مسيطرة
أسهم غير
الشركة
مالكي
المجموع
أسهم غير مسيطرة
المجموع
العائد األساسي والمعدل على السهم (باللاير القطري)
العائد األساسي والمعدل على السهم (باللاير القطري)
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(المبالغ باأللف ريال قطري)

للسنة المنتهية في
للسنة المنتهية في
ديسمبرالمنتهية في
ديسمبرالمنتهية في  31للسنة
 31للسنة
2018
2019
إيضاح
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
إيضاح
3.063.097
3,165,797
396.442
558,229
5
3.063.097
3,165,797
53.949
55,339 5
396.442
558,229
11.345
16,247
(17أ)
53.949
55,339
75.876
(17أ) 66,785
11.345
16,247
34.363
21,445
75.876
66,785
3.635.072
3,883,842
34.363
21,445
3.635.072
3,883,842
25
26
4

19

()678.612
()697,122
)
134.059
(
)129,787
( 25
()678.612
)697,122
(
)
757.653
(
)
882,644
( 26
()134.059
()129,787
)757.653
(
)882,644
(
)1.172.559
(
)1,171,314
( 4
)2.742.883
( )1,171,314
)2,880,867
(
)1.172.559
(
(
()2.742.883
()2,880,867
892.189
1,002,975
892.189
1,002,975

19

1,001,934
1,001,9341.041
1,002,975
1.041
1,002,975

891.143
891.1431.046
892.189
1.046
892.189

0.18

0.16

0.18

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدوحة  -قطر
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
لدوحةال-دخل
ابيان
الموحدالغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)
الشامل لنقل
شركة قطر
قطر
الموحد
الشامل
الدخل
بيان
قطر 31ديسمبر 2019
المنتهية في
للسنةالدوحة -
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
قطري)
دخللاير
باأللف
(المبالغ
الموحد
الشامل
بيان ال
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(المبالغ باأللف لاير قطري)

ربح السنة

(المبالغ باأللف ريال قطري)

للسنة المنتهية
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
في  31ديسمبر
2018
2019
إيضاح
للسنة المنتهية
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
في  31ديسمبر
892.189
1,002,975
2018
2019
إيضاح

الدخل الشامل اآلخر ( /الخسارة)
السنة
البنود ربح
يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل:
التي لن
الشامل اآلخر
الدخل
(الخسارة) مالية – بالقيمة العادلة
العادلة /الستثمارات
في القيمة
التغيرات
اآلخرتصنيفها إلى بيان الدخل:
الشامل إعادة
التي لن يتم
البنودالدخل
من خالل
الدخل بالقيمة العادلة
الستثماراتبيانمالية –
العادلة الحقا إلى
القيمةتصنيفها
التغيراتيتمفيإعادة
البنود التي قد
من خالل الدخل الشامل اآلخر
تحوط التدفقات النقدية
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات ّ
ّ
التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
تحوط التدفقات النقدية
التغيرات في القيمة
العادلة لمشتقات ّ
إجمالي الدخل الشامل للسنة
تحوط
لمشتقات
العادلة
القيمة
تغيرات
في
حصة المجموعة
ّ
التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:
إجمالي الدخل الشامل للسنة
مالكي الشركة
أسهم غير مسيطرة
إجمالي الدخل الشامل للسنة موزع على:
المجموع
مالكي الشركة
أسهم غير مسيطرة
المجموع

الدخل
الحقا إلى
تصنيفها
حصة البنود التي
بيانتحوط
لمشتقات
العادلة
إعادة القيمة
المجموعة قدفييتمتغيرات

1,002,975

()31.425

7
7

892.189

35.232

()31.425

35.232

()375.144

535.053

()51.533
()375.144
544.873

142.291
535.053
1.604.765

()51.533
544.873
543,832
1.041
544.873
543,832
1.041
544.873

142.291
1.604.765
1.603.719
1.046
1.604.765
1.603.719
1.046
1.604.765

0.16

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى11
 29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
11

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
12
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
12
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

(المبالغ باأللف ريال قطري)

توزيعات أرباح
نقدية مقترحة
554.026
554.026
()554.026
554.026
554.026
-

احتياطي القيمة
العادلة
()2.183
()2.183
35.232
35.232
33.049
()31,425
()31,425
-

احتياطي قانوني
772.082
772.082
89.114
861.196
100,193
961,389

5.538.717
5.538.717
5.538.717
61
5,538,778

رأس المال

1.823.992
()16.078
1.807.914
891.143
891.143
()89.114
()22.279
()554.026
2.033.638
1,001,934
1,624

أرباح مدورة

1,001,934
()100,193
()554,026
554,026
554,026

حقوق الملكية قبل احتياطي
التحوط واألسهم غير
ّ
المسيطرة
8.686.634
()16.078
8.670.556
891.143
35.232
926.375
()22.279
()554.026
9.020.626
1,001,934
()31,425
970,509
()25,048
31,940
()554,026
-

()25,048
31,940
)(554,026
2,388,245

تحوط
احتياطي
ّ
()2.765.048
()2.765.048
535.053
142.291
677.344
()2.087.704
()375,144
()51,533
()426,677
-

61
9,444,062

أسهم غير
مسيطرة
4.216
()57
4.159
1.046
1.046
5.205
1,041
1.041
()78,471
()2,592,852

شركة -قطر
الدوحة
قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة -
قطرفي  31ديسمبر ٢٠١9
المنتهية
للسنة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(المبالغ باأللف لاير قطري)

الرصيد كما في  1يناير 2018
تعديل عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
الرصيد المعدل كما في  1يناير 2018
ربح سنة 2018
الدخل الشامل اآلخر لسنة :2018
 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية – بالقيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر
 التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةتحوط
 حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات ّالتدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2018
المحول إلى االحتياطي القانوني
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 2018
(إيضاح )16
توزيعات أرباح معلنة لسنة ( 2017إيضاح )1/10
توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة ( 2018إيضاح )1/10
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018
ربح سنة 2019
الدخل الشامل اآلخر لسنة :2019
 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية – بالقيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر
 التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقديةتحوط
 حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات ّالتدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل لسنة 2019
المحول إلى االحتياطي القانوني
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 2019
(إيضاح )16
استحواذ من خالل تجميع أعمال
توزيعات أرباح معلنة لسنة ( 2018إيضاح )1/10
توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة ( 2019إيضاح )1/10
متحصالت من إصدار أسهم رأس مال
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

6.246

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
13

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدوحة – قطر
المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
لنقل الغاز
قطر
النقدية الموحد
فقات
شركةالتد
بيان
الدوحة  -قطر
الموحد ديسمبر 2019
النقديةفي 31
المنتهية
للسنة
التدفقات
بيان
٢٠١9
ديسمبر
31
في
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف لاير قطري)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
ربح السنة
تعديالت:
إهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف تمويل
ً
تصنيف اإليجار وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
إيرادات أخرى
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة

التقرير السنوي ٢٠١٩

(المبالغ باأللف ريال قطري)

إيضاح
1,002,975
892.189

التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مطلوبات أخرى
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
المستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
النقد الناتج من التشغيل
مصاريف تمويل مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

882,644
1,171,314
26,494
()558,229
()16,247
()66,785
()21,445
957
6,284
2,427,962
757.653
1.172.559
()396.442
()11.345
()75.876
()34.363
6.861
2.311.236

()7,584
()724,408
627,744
39,475
25,009
()543
2,387,655
()1,132,912
()4,076
1,250,667
()569
62.919
51.211
()31.018
()59.198
()37.675
2.296.906
()1.171.664
()8.090
1.117.152

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
قروض لشركات المشاريع المشتركة – بالصافي
استثمار في شركات مشاريع مشتركة جديدة
توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
االستحواذ على ممتلكات ومعدات
االستحواذ على شركة تابعة من خالل تجميع األعمال
إيرادات استثمار مقبوضة
ودائع ألجل تستحق بعد  90يوما ً
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
()154,200
()437
172,081
()289,917
()447,908
91,265
299,668
()329,448
()922
()67.397
109.930
()205.322
118.871
()166.151
()210.991

61
()545,083
()22,322
()22,531
()3,059
546,229
()872,952
()919,657
()541.472
()23.444
()832.243
()1.397.159

4

5
(17أ)

5
5
4

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من إصدار أسهم في رأس المال
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
المدفوع من مطلوب اإليجار
تكاليف متكبدة عن تمويل جديد
متحصالت قروض
المدفوعات لسداد قروض
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1/9

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019

1,562
1,051,213
1,052,775

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

()490.998
1.542.211
1.051.213

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
14
51

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر

ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
 31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
قطري)٢٠١9
لاير ديسمبر
في 31
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف

1

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

(المبالغ باأللف ريال قطري)

تأسيس الشركة ونشاطها
تم تأسيس شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت) ("ناقالت" أو "الشركة") كشركة مساهمة عامة
في دولة قطر بتاريخ  9يونيو  2004وس ّجلت تحت السجل التجاري رقم ( )28566الصادر عن وزارة االقتصاد
والتجارة .بدأ تداول أسهم الشركة في بورصة قطر بتاريخ  7إبريل .2005

31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)

2
1/2
(ب)

إن الهدف األساسي للشركة هو العمل في مجال نقل الغاز إما من خالل االستحواذ المباشر على ناقالت عابرة
للمحيطات أو االستثمار في شركات مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى.

بالرغم من أن معظم شركات المشاريع المشتركة تعمل خارج دولة قطر ،إال أن نشاطاتها التجارية ناتجة بشكل
رئيسي من عقود مع شركات محلية داخل قطر وبالتالي فإنه يمكن القول بأن المجموعة تقدم خدمات ضمن نفس
البيئة االقتصادية وتتعرض لنفس المخاطر االقتصادية.
1/2

التعديالت والتحسينات السارية حديثا على المعايير (تابع)
كمستأجر

• اعترفت المجموعة في بيان المركز المالي بموجودات حق االستخدام والتي تمثل حقها في استخدام الموجودات
األساسية ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامها بسداد دفعات اإليجار مقابل موجودات حق االستخدام .في السابق
كانت المجموعة تعترف فقط بالموجودات والمطلوبات إلى الحد الذي يوجد فيه فرق في التوقيت بين مدفوعات
اإليجار التشغيلي الفعلية والمصروف المعترف به.

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة
التعديالت والتحسينات السارية حديثا على المعايير

طبقت المجموعة استثناء االعتراف على اإليجارات قصيرة األجر .بالنسبة إليجارات الموجودات األخرى والتي
كان يتم تصنيفها كتشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  17اعترفت المجموعة بموجود حق االستخدام
ومطلوبات اإليجار .اإليجارات المصنفة على أنها إيجارات تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  17في
وقت االنتقال كانت مطلوبات اإليجار تقاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار الباقية ،مخصومة بمعدل اإلقراض
اإلضافي للمجموعة كما في  1يناير  .2019تقاس موجودات حق االستخدام بمبلغ يعادل مطلوب اإليجار ،معدال
بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مقدما أو مستحقة  -طبقت المجموعة هذا المنهج على جميع اإليجارات األخرى.

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 16اإليجارات"
• التفسير رقم  23من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية بشأن "الشكوك حول المعالجات الضريبية"
• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " – 9األدوات المالية" مزايا المدفوعات مقدما ذات التعويض
السلبي
• تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " – 28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة"
عن المساهمات طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة
• تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " – 19منافع الموظفين" حول تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها
• تعديالت على مختلف المعايير الدولية للتقارير المالية استنادا إلى التحسينات السنوية على المعايير الدولية
للتقارير المالية دورة 2017-2015
طبقت المجموعة مبدئيا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 16اإليجارات" (ويشار إليه فيما بعد بالمعيار  )16في
 1يناير  .2019ليس للمعايير الجديدة والتعديالت على والتفسيرات للمعايير المذكورة أعاله أي أثر جوهري على
البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

• اعترفت في بيان الدخل بإهالك موجود حق االستخدام والفائدة على مطلوبات اإليجار .في السابق كانت تتم
المحاسبة عن هذه اإليجارات كإيجارات تشغيلية وكانت المجموعة تعترف بالمصروف فقط بطريقة القسط الثابت
على مدى فترة اإليجار؛ و
• قامت بالفصل في بيان التدفقات النقدية بين إجمالي مبلغ النقد المدفوع إلى مبلغ أصلي (معروض ضمن أنشطة
التمويل) وفائدة (معروضة ضمن أنشطة التشغيل) .في السابق كان يتم عرض جميع مدفوعات اإليجار عن
اإليجارات التشغيلية كجزء من التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16طبقت المجموعة األسلوب العملي لإلعفاء من تعريف اإليجار عند
االنتقال وهذا يعني:

آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على البيانات المالية الموحدة للمجموعة موضحة أدناه:

• جميع العقود التي يتم الدخول فيها قبل  1يناير  2019والتي لم يتم تحديدها على إنها إيجارات وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم  4لم يعاد تقييمها .لذا فإن تعريف اإليجار
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16تم تطبيقه فقط على العقود التي تم الدخول فيها أو تغييرها في
أو بعد  1يناير .2019

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
تعريف اإليجار
يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16نموذج شامل لتحديد ترتيبات اإليجار ومعالجتها في البيانات المالية
لكل من المؤجرين والمستأجرين .يلغي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16معيار المحاسبة الدولي رقم 17
"اإليجارات" وتفسير لجنة تفسيرات معايير المحاسبة الدولية رقم " 4تحديد ما إذا كان ترتيب محدد يحتوي على
إيجار" ،وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم " 15اإليجارات التشغيلية  -الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات القائمة
رقم " 27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني من أشكال اإليجار.
عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16اختارت المجموعة تطبيق األسلوب العملي لإلعفاء من
التقييم الذي تكون فيه المعامالت بمثابة إيجارات .طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16فقط على
العقود التي تم تحديدها سابقا على أنها إيجارات .العقود التي لم يتم تحديد أنها إيجارات بموجب معيار المحاسبة
الدولي رقم  17وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  4لم يعاد تقييمها .لذا فقد تم تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  16فقط على العقود التي تم الدخول فيها أو تغييرها في أو بعد  1يناير .2019

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة (تابع)

عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16وبالنسبة لجميع اإليجارات فقد:

يورد الجدول أدناه التغييرات الحديثة على المعايير الدولية للتقارير المالية ("المعايير الدولية" أو "المعايير")
المطلوب تطبيقها من جانب الشركة في فترة التقارير السنوية التي تبدأ في  1يناير :2019

(أ)

(المبالغ باأللف ريال قطري)

تقوم المجموعة باستئجار العديد من الموجودات ،متضمنة مباني مكاتب ومعدات مكتبية وعقارات (للسكن)
وسيارات .في السابق صنفت المجموعة اإليجارات على أنها إيجارات تشغيلية أو تمويلية استنادا إلى تقييمها لما إذا
كان اإليجار قد حول على نحو كبير جميع مخاطر وحوافز ملكية الموجود األساسي للمجموعة .بموجب المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  16تعترف المجموعة بموجودات حق اإلستخدام ومطلوبات اإليجار  ،أي تم تسجيل
هذه اإليجارات في بيان المركز المالي.

تمارس الشركة عملياتها إما مباشرة أو عن طريق شركاتها التابعة وشركات المشاريع المشتركة (يشار إليها مجتمعة
بـ" المجموعة") .تزاول المجموعة عملياتها في حدود البيئة االقتصادية في دولة قطر.

2

التقرير السنوي ٢٠١٩

• أي إيجارات لها فترة إيجار غير منتهية في تاريخ التطبيق المبدئي وهي تقل عن  12شهرا أو اإليجارات المتعلقة
بالبنود منخفضة القيمة عندها اختارت المجموعة استخدام اإلعفاء من اإليجارات قصيرة األجل؛ و
• التكاليف المبدئية المباشرة التي تنشأ من قياس موجود حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي تم استبعادها.
(ج)

كمؤجر
ال يطلب من المجموعة إجراء أية تعديالت عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16بالنسبة لإليجارات
مؤجرا .مع ذلك ،قامت المجموعة بالمحاسبة عن إيجاراتها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
التي تكون فيها
ً
 16بد ًءا من التطبيق المبدئي .ليس لدى المجموعة أي موجودات إيجار من الباطن.
53

52

15

16

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -

1/2
(د)

(المبالغ باأللف ريال قطري)

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة (تابع)

 31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)

3

التعديالت والتحسينات السارية حديثا على المعايير (تابع)
اآلثار على السياسات المحاسبية
اآلثار على البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019
يلخص الجدول التالي آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على بيان المركز المالي للمجموعة كما
في  31ديسمبر  2019وبيان دخلها للسنة المنتهية في ذلك الوقت لكل بند من البنود المتأثرة .ليس هناك أثر جوهري
على بيان التدفقات النقدية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019

2/2

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -

المالية الموحدة
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي 31
المنتهية
للسنة
قطري)٢٠١9
 31ديسمبر
في
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف لاير

2

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

بيان المركز المالي:
الموجودات:
موجودات حق االستخدام

121.033

المطلوبات:
مطلوبات اإليجار

124.997

بيان الدخل:
المصروفات
إهالك ممتلكات ومعدات
مصروفات التمويل

22.006
4.488

ربح السنة

26.494

ألف لاير قطري

1/3
(أ)

بيان التطبيق
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية وقانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة  ،2015إلى الحد الذي ينطبق.

(ب)

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أحد الموجودات أو الذي يتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة
منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان ذلك السعر يمكن قياسه بشكل
مباشر أو عن طريق استخدام تقنية أخرى في التقييم.
(ج)

تسري للسنة التي تبدأ في  1يناير •
2021

تم تأجيل تاريخ سريان المفعول ألجل • التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 10البيانات
غير محدد  /متاحة للتطبيق االختياري
المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمارات
في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة" حول بيع أو
المساهمة في الموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو
المشروع المشترك.

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض البيانات المالية الموحدة باللاير القطري ،وهي العملة الوظيفية للشركة .تم تقريب كافة المعلومات المالية
المعروضة باللاير القطري إلى أقرب ألف ريـال قطري ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

(د)

استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
الصادر عنها التقرير .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية خالل
الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بتلك المراجعة.

يلخص الجدول أدناه التغييرات على المعايير الدولية للتقارير المالية التي يطلب تطبيقها من جانب الشركة في فترة
التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير :2020

•

أساس القياس
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المالية ومشتقات
التحوط للتدفقات النقدية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.
ّ

المعايير والتعديالت الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكر

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير
المالية
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 3تجميع
األعمال" عن تعريف األعمال.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " 1عرض البيانات
المالية" و معيار المحاسبة الدولي رقم " 8السياسات المحاسبية،
التغيير في التقديرات المحاسبية واألخطاء" حول تعريف األهمية.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين"

(المبالغ باأللف ريال قطري)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
أساس اإلعداد

ألف لاير قطري

تسري للسنة التي تبدأ في  1يناير •
2020
•

التقرير السنوي ٢٠١٩

إن المجاالت التي تحتوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيدات أو المجاالت التي تعتبر فيها االفتراضات
والتقديرات هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم  23من هذه البيانات المالية
الموحدة.
2/3

السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

(أ)

أساس توحيد البيانات المالية
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها (شركاتها التابعة)
وحصتها في الحركة على حقوق ملكية شركات المشاريع المشتركة والتي يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة".
راجع اإليضاحين رقمي  5و 18للتفاصيل.

ال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعايير المعدلة والتفسيرات على المعايير أعاله أثر كبير على
البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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الدوحة
قطرالغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر-لنقل
شركة
الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -

31الموحدة
المالية
للسنةحول
إيضاحات
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)

(المبالغ باأللف ريال قطري)
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)
السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(أ)

أساس توحيد البيانات المالية (تابع)

[]1

استثمارات في شركات تابعة

المالية الموحدة
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي 31
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)

3
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ب)

الممتلكات والمعدات (تابع)
تتم رسملة تكاليف الحوض الجاف على السفن ويتم إطفاؤها على فترة خمس سنوات .يتم احتساب القيمة المتبقية
من السفن على أساس قيمة وزن السفن.
يتم احتساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات الصلة على النحو
التالي:

للشركة القدرة على التحكم في الشركات المستثمر فيها
أن تكون الشركة معرضة أو لها الحق أوالً في عائدات متنوعة نتيجة لتأثيرها على الشركات المستثمر فيها.
للشركة القدرة على استخدام نفوذها للتأثير على العوائد.

سفن
أجهزة كمبيوتر
معدات مصنع
تجهيزات مكتبية
أجهزة اتصاالت
أثاث وتجهيزات
سيارات
موجودات أخرى
تكاليف خدمات األحواض الجافة

ينسب الربح أو الخسارة وعناصر الدخل الشامل األخرى لمالكي الشركة وإلى الحصص غير المسيطرة .وينسب
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للشركات التابعة ألصحاب الشركة وإلى الحصص غير المسيطرة ،حتى لو كانت
هذه النتائج تمثل عجز في الحصص غير المسيطرة.
عند الضرورة ،يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياستها المحاسبية مع
تلك المستخدمة من قبل الشركات األخرى في المجموعة .يتم إلغاء جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية
واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالتعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية
الموحدة.
[]2

استثمارات في شركات مشاريع مشتركة

شركات المشروع المشترك هي ترتيبات تعاقدية تخضع لسيطرة مشتركة بين عدة أطراف ولهم الحق في صافي
الموجودات للمشروع المشترك .السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية والتي يتطلب فيها عملية اتخاذ القرارات
الموافقة باإلجماع من جميع األطراف في شأن األنشطة ذات الصلة.

أدرجت نتائج وموجودات ومطلوبات شركات المشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة
حقوق الملكية .وفقا ً لمبدأ حقوق الملكية ،يتم االعتراف المبدئي باالستثمار في شركات المشاريع المشتركة في بيان
المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر هذه الشركات.
عندما تتجاوز حصة المجموعة من خسائر شركات المشروع المشترك حصتها في هذه الشركات ،والمتضمنة أية
حصة طويلة األجل والتي في الشكل تمثل جزء من صافي استثمار المجموعة في شركات المشروع المشترك،
فإن الشركة تتوقف عن االعتراف بحصتها بالمزيد من الخسائر إال إذا كان هناك التزام قانوني أو تعاقدي أو سداد
مترتب على المجموعة نيابة عن شركة المشروع المشتركة .عند الضرورة ،يتم فحص القيمة الدفترية لالستثمار
لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم (" )36تدني قيمة الموجودات"
كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد (وهي األعلى بين القيمة في االستخدام والقيمة العادلة
ناقصا ً تكلفة البيع) بالقيمة الدفترية.

(ب)

تتم رسملة المصروفات المتكبدة بغرض استبدال أحد بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة
منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية لذلك الجزء المستبدل .تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من
المنافع االقتصادية المستقبلية للبند ذي الصلة من الممتلكات والمعدات .يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى
في بيان الدخل الموحد عند تكبدها .يتم إلغاء اإلعتراف بأي بند في الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال
يكون هناك توقع بتوفر منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة
من إلغاء االعتراف عن الموجود في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم إلغاء االعتراف فيها .تتم مراجعة القيم
الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد خسائر االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في الظروف
على أن القيمة الدفترية للموجود قد ال تكون قابلة لالسترداد .في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة
الدفترية للموجود عن قيمته القابلة لالسترداد ،يتم تخفيض قيمة الموجود إلى قيمته القابلة لالسترداد.
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موجودات اإليجار المالئمة وغير المالئمة
تشتمل أحكام اإليجار المالئمة وغير المالئمة على إيجارات أعلى وأقل من السوق .عند االستحواذ على السفن مع
إيجارات مرافقة لها وعندما يكون معدل اإليجار أعلى أو أقل من معدالت اإليجار بالسوق يتم تخصيص قيمة
عادلة لهذه اإليجارات .يتم تحديد القيمة العادلة ،متى كان ذلك ممكنا ،باستخدام تقييم من طرف ثالث للسفن مع
وبدون إيجار في وقت االستحواذ .في حالة عدم توفر ذلك تحتسب القيمة العادلة على أنها القيمة الحالية للفرق بين
المبلغ التعاقدي الذي سيتم استالمه على مدى فترة اإليجار وتقدير اإلدارة لإليجار السوقي الحالي آنذاك بالنسبة
لسفينة مساوية في وقت االستحواذ .الموجود أو المطلوب المسجل يتم إطفاؤه على مدى الفترة الباقية من اإليجار.

(ج)

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء الموجود .تتضمن تكلفة الموجودات المكونة ذاتيا ً
تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل الموجودات في حالة عمل في الغرض
المنشود منها ويتضمن ذلك تكاليف االقتراض المرسملة .تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزء مهما
في تشغيل المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.

(المبالغ باأللف ريال قطري)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

الشركة التابعة هي التي يكون للشركة سيطرة عليها ،وتحدث السيطرة عندما يكون:
•
•
•

التقرير السنوي ٢٠١٩

(د)

تكاليف االقتراض

تكاليف االقتراض هي تكاليف الحصول على تمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض
األموال .تتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب بصورة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج موجودات مؤهلة
والتي تستغرق فترة طويلة من الزمن لكي تكون جاهزة من أجل غايات االستخدام ،حيث تتم إضافتها إلى تكلفة
هذه الموجودات إلى حين يصبح الموجود جاهز لالستخدام .تخفض إيرادات الفوائد المحققة من االستثمارات
المؤقتة بأموال القروض ،والتي سيتم صرفها على الموجودات المؤهلة ،من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
يتم االعتراف بإجمالي جميع تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل الموحد.

األدوات المالية
االعتراف والقياس المبدئي

يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة عندما تنشأ .يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية
األخرى في البداية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.

يتم قياس موجود مالي ،ما لم يكن ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير ،أو مطلوب مالي مبدئيا بالقيمة
العادلة باإلضافة إلى  -لعنصر غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -تكاليف المعامالت التي
يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ عليها .يتم قياس ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير بسعر المعاملة.

الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة

تتضمن الموجودات المالية غير المشتقة استثمارات مالية وقروض لشركات المشاريع المشتركة وذمم تجارية
وأرصدة مدينة أخرى والمطلوب من شركات مشاريع مشتركة ونقد وأرصدة لدى البنوك .تشتمل المطلوبات
المالية غير المشتقة على ذمم دائنة ومستحقات وقروض والمستحق ألطراف ذات عالقة والمطلوبات األخرى.
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الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر
(المبالغ باأللف ريال قطري)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

3

(د)

األدوات المالية (تابع)
التصنيف والقياس الالحق
موجودات مالية

عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف الموجود المالية:

• بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 oكان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و
 oالشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ليست إال مدفوعات
للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
• بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة

من خالل الربح أو الخسارة:

 oكان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
 oشروطها التعاقدية تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.

• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – جميع الموجودات المالية غير المصنفة باعتبارها تقاس بالتكلفة
المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله.

عند االعتراف المبدئي ،قد تقوم المجموعة بتصنيف ال رجعة فيه لموجود مالي إما يستوفي المتطلبات الواجب
قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل من عدم
التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ على خالف ذلك.
ال يتم تصنيف الموجودات المالية الحقا على أساس االعتراف األولي ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة
الموجودات المالية ،وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول
فترة مشمولة بتقرير بعد التغيير في نموذج األعمال.

(المبالغ باأللف ريال قطري)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)
األدوات المالية (تابع)
الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه
(تابع)
-

األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛
الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدية ،بما في ذلك مميزات األسعار المتغيرة؛
المدفوعات مقدما ومميزات التمديد؛ و
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال مميزات عدم
حق الرجوع على المقترض).

تتوافق ميزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل
إلى حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المعلق ،والتي قد تشمل تعويض
إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر للعقد .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة
على قيمته االسمية التعاقدية ،فإن الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي
التعاقدي باإلضافة إلى المستحق (ولكن غير مدفوع) الفائدة التعاقدية (والتي قد تشمل أيضا تعويض معقول إضافي
عن اإلنهاء المبكر) تتم معاملتها كما هو الحال وفق هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المدفوعات مقدما غير
ذات أهمية عند االعتراف المبدئي.

الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر:
الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم
تقليل التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد ،وأرباح
وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.
يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة عن إلغاء االعتراف في الربح أو الخسارة.

صنفت المجموعة عند االعتراف المبدئي الذمم التجارية وأرصدة مدينة آخرى والنقد لدى البنوك بالتكلفة المطفأة.
ال تحتفظ المجموعة بأي موجودات مالية أخرى.

الموجودات المالية بالقيمة يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بصافي األرباح
العادلة من خالل الربح أو والخسائر ،بما في ذلك الفائدة أو إيراد األرباح الموزعة ،في الربح أو الخسارة .ال
تمتلك الشركة هذا النوع من الموجودات.
الخسارة

تقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس بشكل
أفضل الطريقة التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة .المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:

استثمارات الدين بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بإيراد الفائدة الذي
يحتسب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية
وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر
األخرى في الدخل الشامل اآلخر .عند إلغاء االعتراف ،تتم إعادة تصنيف األرباح
والخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة .ال تمتلك الشركة
هذا النوع من الموجودات.

االستثمارات في حقوق
الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح
كإيراد في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد
جزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في
الدخل الشامل اآلخر وال يتم استبعادها أبدا من الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية  -تقييم نموذج األعمال:

-

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية .وهي تشمل ما إذا كانت
استراتيجية اإلدارة تركز على جني تدفقات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات؛
كيفية تقييم أداء المحافظ وتقديم التقارير إلدارة المجموعة:
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج األعمال)
وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول
نشاط المبيعات في المستقبل.

إن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف اخرى في معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا
الغرض ،وذلك بما يتفق مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.

الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه

ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "أصل الدين" بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي .يتم تعريف
"الفائدة" بأنها مقابل عن القيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة
من الزمن وغيرها من المخاطر األساسية لإلقراض والتكاليف (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك
هامش الربح .عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه،
تأخذ المجموعة بالشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي
يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم،
تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي:
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩
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المطلوبات المالية – التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر
يتم تصنيف المطلوبات المالية بقياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تصنيف
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة ،أو كانت
مشتقة أو مصنفة ألن تكون كذلك عند االعتراف المبدئي.
يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم االعتراف بمصاريف الفوائد ومكاسب
وخسائر سعر الصرف في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف أيضا في الربح
أو الخسارة.
22

59

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر

التقرير السنوي ٢٠١٩

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر

31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
٢٠١9
ديسمبر
31
في
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف لاير قطري)

3

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

(المبالغ باأللف ريال قطري)

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
٢٠١9
ديسمبر
31
في
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف لاير قطري)

3

(المبالغ باأللف ريال قطري)

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(د)

األدوات المالية (تابع)

[]1

استثمارات مالية

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

االستثمارات المالية هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
األخر ولم يتم تصنيفها على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة .االستثمارات المالية هي أسهم
حقوق ملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المدفوع مضافا ً إليها التكاليف التي تنسب
مباشرة إلى المعاملة .بعد االعتراف المبدئي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يتم االعتراف باألرباح والخسائر غير المحققة
في بيان الدخل الشامل األخر الموحد ويتم عرضها كبند منفصل ضمن حقوق الملكية.

يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام .كما تلغي المجموعة االعتراف
بمطلوب مالي عندما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية للمطلوب المعدل مختلفة اختالفا جوهريا ،وفي هذه
الحالة يتم االعتراف بمطلوب جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة .عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي،
يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محول أو مطلوبات
مفترضة) في بيان الدخل الموحد.

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية النشطة بالرجوع إلى أسعارها المعلنة بالسوق في
تاريخ بيان المركز المالي.

المقاصة

[]2

(د)

[ ]3النقد وما يعادله
يتكون النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق وحسابات بنكية جارية وتحت الطلب وودائع بنكية تستحق خالل أقل
من  90يوما ً.
[]4

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
يتم االعتراف بالمطلوبات المستحقة الدفع مقابل البضائع المستلمة أو الخدمات التي تم الحصول عليها بغض النظر
عن استالم أو عدم استالم الفواتير المؤيدة لها.

[]5

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما ،وفقط
عندما ،يتوفر للمجموعة الحق القانوني في مقاصة تلك المبالغ بحيث تعتزم إما يتم تسويتها على أساس الصافي أو
إثبات تحقق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة بسعر المعاملة أي مبلغ الفاتورة األصلي والذي يتم الحقا تخفيضه
بخسائر انخفاض القيمة .تعترف المجموعة بمخصصات الخسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات
المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة .يتم دائما قياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى عمرها .يتم شطب الديون الرديئة عند تكبدها.

(هـ)

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتم إلغاء االعتراف بالموجود المالي عند:
•
•
•
•

انتهاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات؛ أو
قيام المجموعة بالتنازل عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات أو تكبدها التزام بدفع تلك
التدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيبات التمرير؛ و
عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من الموجود بصورة جوهرية أو عدم تحويل جميع المخاطر والعوائد من
الموجود وال االحتفاظ بها بصورة جوهرية ولكن تم التنازل عن السيطرة على الموجود.
قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود ولم تقم ال بتحويل أو االحتفاظ بجميع
مخاطر وعوائد الموجود بصورة جوهرية وال تحويل السيطرة على الموجود ،ولكن تم االعتراف بالموجود
بقدر استخدام المجموعة المستمر للموجود.

المخزون
يتضمن المخزون قطع غيار ومواد إستهالكية ويتم اإلعتراف به عن طريق التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق،
أيهما أقل .يتم قياس تكلفة المخزون بطريقة المتوسط المرجح ،ويتم قياس صافي القيمة القابلة للتحقق عن طريق
تكلفة اإلستبدال المقدرة.

(و)

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو فعلي وذلك نتيجة أحداث سابقة على أن
تكون تكاليف تسوية هذه المطلوبات محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق.

(ز)

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات صندوق التقاعد
تمثل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مكافأة نهائية ويتم دفعها مقابل الخدمات التي قام الموظف بتقديمها على أساس
المستحقات المنصوص عليها في عقد التوظيف وعلى أساس فترة الخدمة ،ويرتبط ذلك بإكمال الحد األدنى المطلوب
من فترة الخدمة .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف ،كما ال تتوقع المجموعة سداد
مطلوبات مكافآت نهاية الخدمة على المدى القريب وبالتالي فقد قامت بتصنيفها على أنها مطلوب غير متداول.

قروض وتسهيالت تحتسب عنها فوائد
يتم االعتراف مبدئيا ً بالقروض والتسهيالت التي تحمل فوائد بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا ً التكاليف المباشرة
المرتبطة بالمعاملة .بعد االعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعال ،ويتم االعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعال .تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة
بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.

األدوات المالية (تابع)

بموجب قانون رقم ( )24لسنة  2002الخاص بالتقاعد والمعاشات تحتسب الشركة االشتراك في برنامج الصندوق
الحكومي للموظفين القطريين كنسبة مئوية من رواتب الموظفين القطريين .إن التزام المجموعة محدود بهذه
االشتراكات والتي تحتسب كمصروف عند استحقاقها ،وتدفع إلى هيئة التقاعد والمعاشات على أساس شهري.

(ح)

اإليرادات واإليرادات األخرى
تحاسب المجموعة عن إيراد اإليجار المؤقت بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16اإليجارات .يشتمل
عقد اإليجار المؤقت على وضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة زمنية يقوم المستأجر خاللها باستخدام السفينة
في مقابل دفع سعر إيجار يومي محدد .بموجب اإليجار المؤقت فإن تكاليف التشغيل مثل الطاقم والصيانة والتأمين
يتم دفعه ا من جانب مالك السفينة .إيراد اإليجار (بالصافي من الحوافز المدفوعة للمؤجرين وأي فترة خارج فترة
اإليجار) يتم االعتراف به بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار حسب عقد اإليجار ذي الصلة.
يتم االعتراف بإيرادات الخدمات البحرية والوكاالت عندما يتم تقديم الخدمة.
يتم االعتراف بإيراد تأجير السفن من الباطن على أساس مبدأ االستحقاق.
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس مبدأ االستحقاق ،مع األخذ في االعتبار معدل الفائدة المطبق والمبلغ
األصلي القائم.
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند نشوء حق المساهمين في استالم تلك الدفعات.
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االنخفاض في القيمة

االنخفاض في القيمة (تابع)
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

انخفاض قيمة الموجودات المالية

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية
للموجودات.

الموجودات المالية غير المشتقة

تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة .يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود بمبلغ مساو للخسائر
االئتمانية المتوقعة مدى الحياة.

الشطب

يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود
مالي بأكمله أو جزء منه .تجري المجموعة تقييما منفصال فيما يتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس
احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد .ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءا ً كبيرا ً من المبلغ المشطوب .برغم
ذلك ،قد تظل الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها
المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان للموجود المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وكذلك عند
تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن المجموعة تأخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة
والمتوفرة بدون تكلفة أو مجهود غير ضروري ،ويشمل ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي على حد سواء،
استنادًا إلى الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم مخاطر االئتمان ،بما في ذلك المعلومات الخاصة بالنظرة المستقبلية.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف المخزون في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا
كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض في قيمتها .في حالة وجود هذا الدليل يتم تقدير قيمة الموجودات القابلة
لالسترداد .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما تزيد القيمة الدفترية
للموجودات عن قيمتها القابلة لالسترداد.

تعتبر المجموعة أن موجود مالي في حالة تعثر عندما:
 يكون من غير المرجح أن يسدد العميل التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة إلجراءاتمثل تحصيل ضمان (إن كانت تحتفظ بأي ضمان)؛ أو
متأخرا عن موعد سداده بأكثر من  360يوما.
 يكون الموجود الماليً

في تاريخ كل تقرير يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في فترات سابقة ،وذلك لمعرفة ما إذا كانت
هناك أية مؤشرات على انخفاض الخسارة أو عدم وجودها .يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير
في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد .يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال
تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجودات قيمتها الدفترية التي تم تحديدها سابقا ،بالصافي من اإلهالك أو اإلطفاء ،فيما
لو لم يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة.

تعتبر المجموعة أن األرصدة البنكية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان الخاص
بها مساويا ً للتعريف المفهوم عالميا ً "تصنيف االستثمار" .تعتبر المجموعة أن هذا التصنيف  Baa3أو أعلى حسب
وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني.
الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع األحداث االفتراضية
المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة المالية.

(ي)

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن األحداث
االفتراضية التي من الممكن حدوثها خالل  12شهرا من تاريخ التقرير (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة
أقل من  12شهرا).
الحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى مدة تعاقدية تتعرض
المجموعة خاللها لمخاطر االئتمان.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقديرات المرجحة لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع
حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع
المجموعة استالمها) .يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا انخفضت القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة
المطفأة .يعتبر موجود مالي أنه "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود المالي.

يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
-

التقرير السنوي ٢٠١٩

مواجهة العميل أو ال ُمصدِر لصعوبة مالية كبيرة،
إخالل بعقد ،مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  360يوماً،
إعادة هيكلة المجموعة لقرض أو سلفة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغيرها،
يكون من المحتمل دخول العميل في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى ،أو
إلغاء إدراج ورقة مالية في السوق النشطة بسبب صعوبات مالية

العمالت األجنبية

يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل
معاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير القطري بأسعار الصرف
السائدة في نهاية السنة وتدرج فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل إلى بيان الدخل الموحد.
تم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة بعملة االقتصاد الرئيسية الذي تعمل
فيه (عملة النشاط) .ولغرض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،تم إظهار بيانات المركز المالي وبيانات الدخل
لتلك الشركات بعملة العرض للشركة األم.

(ك)

التحوط
األدوات المالية المشتقة وأنشطة
ّ

دخلت المجموعة في أدوات مالية مشتقة مختلفة إلدارة تعرضها للتغيرات السلبية في أسعار الفائدة.

مبدئيا تسجل األدوات المالية المشتقة بقيمتها العادلة ،وذلك في تاريخ الدخول في عقود المشتقات ويعاد قياسها الحقا ً
بقيمتها العادلة .تعتمد طريقة االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا كانت المشتقات
مصنفة كأداة تحوط ،وعلى طبيعة البند المتحوط له .قامت المجموعة بتخصيص عقود تبادل أسعار الفائدة كأداة
تحوط لتعرضها للتغير في التدفقات النقدية (تحوط للتدفقات النقدية).
تقوم المجموعة منذ بدء المعاملة بتوثيق العالقة بين األدوات المالية والبند المتحوط له ،وأهداف إدارة المخاطر
واستراتيجية القيام بمختلف معامالت التحوط .كما تقوم المجموعة أيضا بتوثيق تقييمها ،عند بدء التحوط وعلى
أساس مستمر ،وذلك إذا كانت المشتقات المستخدمة في حركات التحوط فعالة بدرجة كبيرة على تقليل التغيرات في
المتحوط له.
التدفقات النقدية للبند
ّ
تحوط فعال ،فإنه يتم تعديل قيمتها إلى القيمة
في الظروف التي ال تكون فيها مشتقات األدوات المالية مؤهلة كأدوات ّ
السوقية في نهاية كل فترة وتسجل الفروق في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد.
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أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

اإليجارات (تابع)

تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكلفة المباشرة المتكبدة في بناء موجودات وتكاليف الفائدة المرسملة والتكاليف
األخرى الضرورية لجعل الموجودات في الموقع والحالة المطلوبتين الستخدامها في الغرض المحدد من قبل اإلدارة.
يتم تحويل التكلفة إلى الممتلكات والمعدات عندما يكون الموجود جاهزا لالستخدام المتوقع منه.

مبدئيا يتم قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في تاريخ بدء اإليجار مخصومة
باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار ،أو لو كان من غير الممكن تحديد ذلك المعدل ،بمعدل اإلقراض
اإلضافي لدى المجموعة .عموما تستخدم المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديها على أنه معدل الخصم .تحدد
المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديها بالحصول على أسعار الفائدة من مختلف مصادر التمويل وتقوم بإجراء
تعديالت معينة تعكس شروط العقد ونوع الموجود المؤجر.

تعرض المبالغ المستلمة لتعويض المجموعة عن تكاليف الحوض الجاف وبناء موجود في بند الممتلكات والمعدات
على أنها "مطلوبات أخرى" في بيان المركز المالي الموحد.

تشتمل مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس التزام اإليجار:

إيرادات مؤجلة

تتبع المجموعة نهج الدخل لألموال المستلمة والتي تتطلب االعتراف بالمبالغ في بيان الدخل الموحد على أساس
منتظم خالل فترة االعتراف باالستهالك على العمر اإلنتاجي المتوقع.

(ن)

المنتهية في  31ديسمبر 2019
للسنة  -قطر
الدوحة
الموحدة
المالية
البيانات
(المبالغحول
إيضاحات
باأللف لاير قطري)
3

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ل)

الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)

التقرير السنوي ٢٠١٩

اإليجارات

 المدفوعات الثابتة ،متضمنة المدفوعات المادية الثابتة؛ مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،تقاس مبدئيا باستخدام المؤشر أو المعدل كما فيتاريخ بدء اإليجار؛

السياسة المطبقة من  1يناير 2019

 -المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانة القيمة الباقية؛ و

عند إبرام العقد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار .يعتبر العقد على أنه يمثل
إيجارا أو يحتوي على إيجار إذا كان ينقل الحق في السيطرة على استخدام الموجود المعين لمدة زمنية بمقابل .لتقييم
ما إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام موجود معين تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:

 سعر الممارسة بموجب خيار شراء تكون المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم بممارسته ومدفوعاتاإليجار في فترة تجديد اختيارية لو كانت المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم بممارسة خيار
التمديد والغرامات عن اإلنهاء المبكر إليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها لن تقوم
باإلنهاء المبكر.

 العقد ينطوي على استخدام موجود محدد  -قد يتم تحديد ذلك بصورة ضمنية أو صريحة ويجب أن يكون مميزامن الناحية الفعلية أو يمثل كل كفاءة الموجود الفعلي المتميز .ال يعتبر الموجود محدد إذا ما كان للمورد الحق
في إستبدال الموجود.
 لدى المجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية من استخدام الموجود طوال فترة االستخدام؛و
 لدى المجموعة الحق في توجيه استخدام الموجود .لدى المجموعة هذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذالقرار ذات الصلة بتغيير كيفية وغرض استخدام الموجود .في حاالت نادرة عندما يتم التحديد المسبق للقرار
حول كيفية والغرض من استخدام الموجود يكون لدى المجموعة الحق في توجيه استخدام الموجود لو كان:
▪ لدى المجموعة الحق في تشغيل الموجود؛ أو
▪ قامت المجموعة بتصميم الموجود بالصورة التي تحدد مسبقا كيفية والغرض من استخدامه.
تنطبق هذه السياسة على العقود التي يتم الدخول فيها أو تغييرها في أو بعد  1يناير .2019

المجموعة كمستأجر
عند إبرام أو تعديل عقد يحتوي على أحد مكونات اإليجار تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون
من مكونات اإليجار على أساس السعر الفردي النسبي ذي الصلة .تعترف المجموعة بحق استخدام الموجود ومطلوب
اإليجار في تاريخ بداية اإليجار .موجود حق االستخدام يقاس مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن المبلغ المبدئي المتكبد
وتقدير ألي دفعة إيجار قد تمت في أو قبل تاريخ إبرام العقد مضافا إليها أي تكاليف مبدئية متكبدة وتقدير تكاليف
تفكيك وإزالة الموجود األساسي أو إعادة الموجود األساسي أو الموقع الكائن عليه إلى وضعه السابق ناقصا أية
حوافز إيجار مستلمة.
يهلك حق استخدام الموجودات فيما بعد باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة اإليجار ،ما
لم ينقل اإليجار ملكية الموجود األساسي للمجموعة بنهاية مدة اإليجار أو كانت تكلفة موجود حق االستخدام تعكس
أن المجموعة ستمارس خيار الشراء .في تلك الحالة سيتم إهالك موجود حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي
للموجود األساسي والذي يتم تحديده بنفس الطريقة المستخدمة للممتلكات والمعدات .إضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض
موجود حق االستخدام على نحو دوري بخسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،وتعديله ببعض عمليات إعادة
القياس المحددة اللتزام اإليجار.
64
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يقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .من ثم يعاد قياسه عندما يحدث تغيير في
مدفوعات اإليجار المستقبلية التي تنشأ من التغير في المؤشر أو المعدل ،لو كان هناك تغيير في تقدير المجموعة
للمبلغ الذي سيصبح مستحق الدفع بموجب ضمانة القيمة الباقية ،لو قامت المجموعة بتغيير تقييمها لما إذا كانت
ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو لو كان هناك دفعة إيجار مادية ثابتة معدلة.
عند إعادة قياس التزام إيجار بهذه الطريقة يتم إجراء التعديل ذي الصلة بذلك على القيمة الدفترية لحق استخدام
الموجودات أو تسجيله في الربح أو الخسارة لو تم تخفيض القيمة الدفترية لحق استخدام الموجودات إلى الصفر.
يتم عرض حق استخدام الموجودات في بند الممتلكات والمعدات.

اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات الموجودات المنخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار لإليجارات قصيرة األجل واإليجارات
ذات الموجودات المنخفضة القيمة متضمنة معدات تقنية المعلومات .تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المصاحبة
لهذه الموجودات كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر
في تاريخ البدء أو عند تعديل عقد يحتوي على مكون إيجار ،تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون
من مكونات اإليجار على أساس سعرها النسبي الفردي .عندما تعمل المجموعة كمؤجر فإنها تقوم بتحديد ما إذا كان
كل إيجار إيجارا تمويليا أم إيجارا تشغيليا منذ بدء اإليجار.
لتصنيف كل إيجار تقوم المجموعة بإجراء تقييم كلي لما إذا كان اإليجار ينقل جميع المخاطر والحوافز ذات الصلة
بملكية الموجود األساسي .لو كان الحال كذلك يعتبر اإليجار بمثابة إيجار تمويلي ولو لم يكن فإنه يعتبر إيجارا
تشغيليا .كجزء من هذا التقييم تضع المجموعة اعتبارا لبعض المؤشرات كمثال ما إذا كان فترة اإليجار تعتبر
جوهرية مقارنة بالعمر اإلقتصادي للموجود.
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

(المبالغ باأللف ريال قطري)

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)

4

ممتلكات ومعدات

التكلفة
في  1يناير 2018
إضافات خالل سنة 2018
تحويل من أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
استبعادات  /تعديالت خالل
سنة 2018

اإليجارات (تابع)
المجموعة كمؤجر (تابع)
إذا كان الترتيب يتضمن مكونات التأجير وغير التأجير  ،فإن المجموعة تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  15لتخصيص المقابل في العقد.
تطبق المجموعة متطلبات إلغاء اإلعتراف وإنخفاض القيمة وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " "9على
صافي االستثمار في عقد اإليجار .تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة
والمستخدمة في حساب إجمالي االستثمار في عقد اإليجار.

في  31ديسمبر 2018
إضافات خالل سنة 2019
مستحوذ عليها من خالل
تجميع أعمال
موجود حق استخدام بموجب
المعيار الدولي للتقارير
المالية الجديد
تحويل من أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
استبعادات  /تعديالت خالل
سنة 2019
في  31ديسمبر 2019
اإلهالك المتراكم:
في  1يناير 2018
إهالك لسنة 2018
استبعادات  /تعديالت خالل
سنة 2018
في  31ديسمبر 2018
إهالك لسنة **2019
مستحوذ عليها من خالل
تجميع أعمال
استبعادات /تعديالت خالل
سنة 2019
في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2019
كما في  31ديسمبر 2018

تد رج المجموعة مدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلية كإيراد على أساس القسط الثابت على
مدى فترة اإليجار.
السياسة المطبقة قبل  1يناير 2019
يستند تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي يمثل إيجارا أو يتضمن إيجار ،فإنه يجب االستناد على جوهر هذا الترتيب
التعاقدي في تاريخ إنشائه :إذا ما كان استيفاء العقد يعتمد على استخدام موجود أو موجودات محددة وينقل العقد
موجود حق استخدام.
يتم إجراء إعادة تقييم بعد بداية عقد اإليجار إذا انطبق أحد البنود التالية فقط:
(أ) إذا كان هناك تغيير في الشروط التعاقدية ،غير تجديد أو تمديد االتفاقية.
(ب) إذا تم ممارسة خيار التجديد أو منح التمديد ،ما لم تكن شروط التجديد أو التمديد متضمنة في بداية عقد
اإليجار.
(ج) هناك تغير في تحديد ما إذا كان تنفيذ العقد يعتمد على موجود محدد.
(د) هناك تغيير جوهري في الموجود.
عند إعادة التقييم ،يتم احتساب عقد اإليجار من تاريخ التغير إذا كانت الظروف المؤدية إلى إعادة التقييم هي البنود
(أ) أو (ج) أو (د) وعلى أن تكون في تاريخ تجديد أو تمديد الفترة للبند (ب).

المجموعة كمؤجر

يتم إثبات إيراد اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .تضاف التكاليف المباشرة المتكبدة خالل
فترة المفاوضات والتحضير لعقود اإليجار التشغيلية والمضافة على القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة ويتم
احتساب اإليراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمستأجر

اإليجارات التي تكون فيها الشركة مستأجرا وال تحصل على جميع مخاطر وحوافز ملكية الموجود يتم تصنيفها
على أنها إيجارات تشغيلية .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في بيان الدخل بطريقة القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار.

(س )

قطاعات التشغيل

سفن نقل الغاز المملوكة بالكامل هي قطاع التشغيل الرئيسي للمجموعة على أساس طبيعة الخدمة المقدمة .أما
القطاعات األخرى كالوكاالت والخدمات البحرية فهي غير ذات أهمية نسبية وال يصدر عنها تقرير .وبالتالي تم
إعداد البيانات المالية على أساس قطاع واحد صادر عنه التقرير.

(المبالغ باأللف ريال قطري)

السفن

معدات

أثاث
وتجهيزات

موجود حق
استخدام

27.521.980
104.671

13.302
40

40.930
-

-

375.411
100.611

2.092

333

-

()85.860

-

-

-

-

()96.805

27.614.387
-

14.328
-

41.263
-

-

390.162
289.917

28.060.140
289.917

3,937,718

806

-

-

1.260

3.939.784

-

-

-

143.039

-

143.039

245,852

-

-

-

()245,852

-

()366,442
31,431,515

15.134

41.263

143.039

()67.744
367.743

()434.186
31.998.694

5.413.243
739.066

10.640
2.087

11.619
6.150

-

123.784
10.350

5.559.286
757.653

()95.699
6.056.610
768,404

()1.106
11.621
1,361

17.769
6,139

22,006

134.134
106,740

()96.805
6.220.134
904,650

-

-

-

23,908

22,006

()67,744
173,130

 2/3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ن)
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83.435
()95.699

1,163,921
()366,442
7,622,493
23,809,022
21.557.777

()1.106

475
13,457

17,355
23.494

1,677
2.707

أخرى*

121,033
-

المجموع
27.951.623
205.322

1,164,396

194,613
256.028

()434,186
7,854,994
24,143,700
21.840.006

*

يشمل هذا المبلغ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ  30.3مليون لاير قطري ( 2.6مليون لاير قطري في .)2018

**

تم تصنيف اإلهالك بمبلغ  22مليون لاير قطري تحت المصروفات العمومية واإلدارية.

اإلضافات للسفن خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019متعلقة بأربع سفن كيو فليكس للغاز الطبيعي المسال مملوكة
من خالل االستحواذ على نسبة  %49.9المتبقية من ملكية المساهمة في هذه السفن من إنترناشيونال سي ويز إنك .يرجى
الرجوع إلى اإليضاح ( 5ب).
القيمة العادلة للسفن الجديدة المستحوذ عليها حديثا يتم تحديدها باستخدام تقييم من طرف ثالث مع وبدون اإليجار في تاريخ
االستحواذ .تم أدناه تحليل الشروط اإليجابية وغير اإليجابية لإليجار من تقييم هذه السفن:
موجود اإليجار اإليجابي
اإليجارات اإليجابية المستحوذ عليها

التكلفة

226.104

اإلطفاء المتراكم
4.320

صافي القيمة الدفترية
221.784
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدوحة  -قطر

المالية الموحدة
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي 31
المنتهية
للسنة
قطري)٢٠١9
 31ديسمبر
في
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف لاير

(المبالغ باأللف ريال قطري)

استثمار في شركات المشاريع المشتركة

لاير قطري

الرصيد  1 -يناير 2018
استثمار في مشروع مشترك
حصة من نتائج السنة
ربح تم تسويته مقابل قرض لمشاريع مشتركة
تسوية في مقابل مطلوب إضافي من خسائر مشروع مشترك
التحوط للسنة *
حصة من احتياطي
ّ
توزيعات أرباح مستلمة
الرصيد – كما في  31ديسمبر 2018
استثمار في مشروع مشترك (أ)
إلغاء االعتراف بمشروع مشترك (ب)
حصة من نتائج السنة
ربح من إلغاء االعتراف عن مساهمة محتفظ بها سابقا في مشروع مشترك (ب)
ربح من خيار الشراء (ب)
خسارة تم تسويتها مقابل قرض لمشاريع مشتركة
تسوية مقابل مطلوب إضافي من خسائر مشروع مشترك
حصة من احتياطي التحوط للسنة *
توزيعات أرباح مستلمة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

4.143.938
67.397
396.442
()1.125
()21.435
137.871
()109.930
4.613.158
437
()402,987
558,229
()167,560
()120,362
32,042
90,712
()53,366
()172,081
4,378,222

* يستبعد من هذا البند الحصة من ربح احتياطي التحوط للمشاريع المشتركة بإجمالي قيمة  1.8مليون ريـال
قطري (ربح بمبلغ  4.4مليون لاير قطري في سنة  )2018والذي تمت تسويته مقابل القرض الممنوح لتلك
المشاريع المشتركة.
(أ)

ديسمبر 2019
المنتهية
للسنة
 31الموحدة
فيالمالية
البيانات
إيضاحات حول
قطري)٢٠١9
 31ديسمبر
في
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف لاير

(المبالغ باأللف ريال قطري)

5

استثمار في شركات المشاريع المشتركة (تابع)

(ب)

االستحواذ المرحلي على شركة ناقالت ماريتايم (المعروف سابقا بشركة أو إس جي ناقالت) (تابع)

الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
صافي الموجودات

2018
ألف لاير قطري
129,413
2,798,616
()255,760
()1,925,045
747,224

جزء تناسبي من حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة
حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل

374,359
75,082
ألف لاير قطري

(أ) الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة والربح الناتج عن القيم
العادلة المحتفظ بها سابقا في تاريخ االستحواذ:
3,129,616
إجمالي القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ
()1,990,799
إجمالي القيمة العادلة للمطلوبات المتكبدة في تاريخ االستحواذ
1,138,817
إجمالي القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ
القيمة العادلة للمساهمة المحتفظ بها سابقا في الشركة التابعة المستحوذ عليها
ناقصا :القيمة الدفترية للمساهمة المحتفظ بها سابقا في الشركة التابعة المستحوذ عليها
الربح من إلغاء االعتراف عن مساهمة محتفظ بها سابقا في مشروع مشترك

تكوين مشاريع مشتركة جديدة
خالل السنة ،أبرمت ناقالت اتفاقية مشروع مشترك مع شركة مكديرموت إنترناشيونال ميدل ايست وأنشأت مشروع
مشترك باسم "شركة قطر لتصنيع الهياكل" تعمل في أنشطة التصنيع .عالوة على ذلك ،أبرمت إحدى الشركات
التابعة لناقالت اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "ماران فينتشرز" وأنشأت شركة مشتركة باسم "شركة جلوبال
شيبينج المحدودة" والتي ستقوم بأنشطة تأجير السفن.

(ب)

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

االستحواذ المرحلي على شركة ناقالت ماريتايم (المعروف سابقا بشركة أو إس جي ناقالت)
بتاريخ  6أكتوبر  2019استحوذت المجموعة على الملكية الكاملة لسفن من طراز كيو فليكس للغاز الطبيعي المسال
من شريكها بالمشروع المشترك ،إنترناشيونال سيويز إنك في أعقاب إنفاذ اتفاقية بيع وشراء لالستحواذ على نسبة
 %49.9الباقية من ملكية هذه السفن من إنترناشيونال سيويز .نتيجة لذلك ،زادت نسبة ملكية المجموعة ومساهمة
التصويت في مؤسسة أو إس جي ناقالت والتي كانت تتم معاملتها في السابق كشركة زميلة والمحاسبة عنها بموجب
طريقة حقوق الملكية زادت من  %50.1إلى  .%100نتيجة لذلك تم توحيد مؤسسة أو إس جي ناقالت بالكامل في
البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019بدءا من تاريخ الحصول على السيطرة.
أعادت المجموعة قياس مساهماتها المحتفظ بها سابقا في شركة أو إس جي ناقالت بالقيمة العادلة وتم االعتراف
بربح إعادة تقييم بمبلغ  167.6مليون لاير قطري في بيان الدخل الموحد .إعادة تقييم المساهمات المحتفظ بها سابقا
استندت إلى نفس السعر الذي تم دفعه نظير السيطرة اإلضافية المستحوذ عليها خالل السنة بعد تسوية عالوة
السيطرة.

570,547
()402,987
167,560
ألف لاير قطري

(ب) الشهرة الناتجة من االستحواذ المرحلي

تحليل للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها

المقابل المدفوع
القيمة العادلة للمساهمة المحتفظ بها سابقا في شركة تابعة مستحوذ عليها
إجمالي فرعي
ناقصا :صافي القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ
ربح من خيار شراء

447,908
570,547
1,018,455
)(1,138,817
()120,362

في  2019تم إدراج حصة صافي ربح المشروع المشترك بمبلغ  39.2مليون لاير قطري في بيان الدخل الموحد
للمجموعة نتيجة للمحاسبة بطريقة حقوق الملكية.
كما أن هناك ربح بمبلغ  167.560ألف لاير قطري ومبلغ  120.362ألف لاير قطري غير تشغيلية ولكن تم
إدراجها في حصة من نتائج المشروعات المشتركة بسبب أنها مترابطة فيما يتعلق بالمشروع المشترك.

منذ تاريخ االستحواذ وحتى  31ديسمبر  2019ساهمت شركة أو إس جي ناقالت في صافي الربح بمبلغ 26.6
مليون لاير قطري.
تم تقديم المزيد من التوضيح لتفاصيل االستحواذ المرحلي أدناه.
في  2018تم إدراج المبالغ التالية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة نتيجة للمحاسبة بطريقة حقوق الملكية.
69

68

31

32

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر

المالية الموحدة
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي 31
المنتهية
للسنة
قطري)٢٠١9
 31ديسمبر
في
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف لاير
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

(المبالغ باأللف ريال قطري)

31الموحدة
المالية
للسنة حول
إيضاحات
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
٢٠١9
ديسمبر
31
في
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف لاير قطري)

(المبالغ باأللف ريال قطري)

استثمار في شركات المشاريع المشتركة (تابع)

5

استثمار في شركات المشاريع المشتركة (تابع)

تتمثل تفاصيل استثمارات المجموعة في شركات المشاريع المشتركة كما في  31ديسمبر  2019كما يلي:

1/5

ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة

أسماء شركات المشاريع المشتركة

مكان التأسيس

نسبة التملك النشاط األساسي

شركة ماران ناقالت المحدودة

جزر الكايمان

% 40

تأجير الناقالت

 5 Jناقالت رقم ( )1المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )2المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )3المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )4المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )5المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )6المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )7المحدودة
 5 Jناقالت رقم ( )8المحدودة
شركة بينينسيوال للنقل ( )4المحدودة
شركة تيكاي ناقالت
شركة بروناف:
ألكساندرا
بريتا
جبريال
جوليا
شركة تيكاي ناقالت ()**( )III
ناقالت أكسلريت ذ.م.م**.
شركة جلوبال شيبينج المحدودة**
الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي ال ُمسال رقم  3المحدودة
ناقالت سفيتزويجزميولير (ذ.م.م))**(
شركة الخليج لنقل الغاز البترولي ال ُمسال (ذ.م.م)
ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة (ش.م.خ.ق) (**)

جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال
جزر المارشال

% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 40
% 30
% 30

تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت

% 45
ألمانيا
% 45
ألمانيا
% 45
ألمانيا
% 45
ألمانيا
جزر المارشال % 60
جزر المارشال %55
جزر المارشال %60
%20
مالطا
% 70
قطر
%50
قطر
%80
قطر

تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تشغيل وصيانة
حوض إصالح
السفن
تصميم وإنشاء
وتشغيل حوض
بناء السفن
أنشطة التصنيع

ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة ش.م.خ.ق (**) ()1

قطر

%70

شركة قطر لتصنيع الهياكل**

قطر

%60

**

التقرير السنوي ٢٠١٩

بالرغم من أن المجموعة تمتلك أكثر من نصف أسهم حقوق الملكية في هذه الشركات ،إال أنها ال تمارس
سيطرة كاملة عليها .تحتاج القرارات إلى موافقات كاملة من جميع األطراف .ال تمتلك المجموعة حق التعاقد
للموجودات والمطلوبات المتعلقة بهذه المشروعات المشتركة وتبعا ً لذلك ،فإنه يتم تسجيل هذه االستثمارات
باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة.

( )1المجموعة بصدد تصفية المشروع المشترك .عمليات المشروع المشترك غير هامة بالنسبة للبيانات المالية
الموحدة.

ملخص المعلومات المالية لشركات المشاريع المشتركة ذات العالقة بالمجموعة تمثل المبالغ المبينة في البيانات
المالية المختصة للمشاريع المشتركة والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (يتم تعديلها من قبل المجموعة
ألغراض احتساب حقوق الملكية في حالة لم يكن إطار إعداد التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية).

 31ديسمبر :2019
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات
حصة المجموعة في
صافي الموجودات
إيرادات
إيرادات فوائد وإيرادات
أخرى
إهالك وإطفاء
تكاليف تمويل
مصاريف أخرى
صافي الربح
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
حصة المجموعة من
صافي الربح /
(الخسارة)
حصة المجموعة من
بنود الدخل الشامل
اآلخر ( /خسارة)
إفصاحات أخرى:
النقد وما يعادله
قروض تحمل فائدة
حصة المجموعة من
األرباح المستلمة

المشاريع
المشتركة 5J

مشاريع
المشاريع
المشتركة تيكاي مشتركة آخرى
للنقل البحري
ناقالت

ماران ناقالت
المحدودة

المشاريع
المشتركة
ألنشطة حوض
بناء السفن
والقطر
والتصنيع

324,514
546,532
426,789
552,435
550,793
559,791
5,429,409
4,453,115
9,854,847
5,679,319
()430,875
()658,849
()251,217
()611,945( )3,453,581
()651,381( )3,114,184( )3,505,025( )6,475,278
()8,142
)197,951( 2,202,908 1,123,662 3,320,059 2,768,389

المجموع
2,401,063
25,976,481
()5,406,467
()13,754,010
9,217,067

1,107,356

1,409,068

646,767

1,011,598

203,433

4,378,222

555,752

1,411,348

607,294

1,198,390

684,183

4,456,967

10,772
()36,680
()35,780
()667,717
()45,222
()45,222

44,204
()760,261
()1,054,525
()1,579,576
1,106,809
()105,571
1,001,238

9,270
()39,456
()203,464
()192,056
130,046
61,413
191,459

10,655
()337,952
()321,751
()264,135
498,165
()59,452
438,713

2,083
()73,756
()186,366
()142,325
206,930
()91,681
115,249

11,424
()272,417
()307,164
()313,343
316,890
()15,851
301,039

51,949

199,266

97,022

18,592

()96,522

270,307

24,565

()23,781

()45,945

()6,372

-

()51,533

162,780
3,302,071

440,501
6,908,561

324,522
3,654,512

391,064
3,617,348

49,051
699,081

1,367,918
18,181,573

-

-

92,254

51,827

28,000

172,081

71

70

33

34

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر
الموحدة
المالية
البيانات
(ش.م.ع.ق)
(ناقالت)
المحدودة
حولالغاز
إيضاحات لنقل
شركة قطر

التقرير السنوي ٢٠١٩

لدوحة  -قطر
المنتهية في  31ديسمبر 2019
اللسنة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
باأللففيلاير
(المبالغ
قطري)٢٠١9
 31ديسمبر
المنتهية
للسنة

5

(المبالغ باأللف ريال قطري)

المشاريع
المشتركة 5J

مشاريع مشتركة
المشاريع
المشتركة تيكاي آخرى للنقل
البحري
ناقالت

 31ديسمبر :2018
546,647
377,976
272,485
514,205
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة 8,195,333 4,625,610 10,207,573 5,897,701
()1,267,005( )232,355
()771,021( )372,822
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة ()4,646,714( )3,609,069( )6,827,694( )3,461,980
2,828,261 1,162,162 2,881,343 2,577,104
صافي الموجودات
حصة المجموعة في
صافي الموجودات
إيرادات
إيرادات فوائد
وإيرادات أخرى
إهالك وإطفاء
تكاليف تمويل
مصاريف أخرى
صافي الربح
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
حصة المجموعة من
صافي الربح /
(الخسارة)
حصة المجموعة من
بنود الدخل الشامل
األخرى ( /خسارة)
إفصاحات أخرى:
النقد وما يعادله
قروض تحمل فائدة
حصة المجموعة من
األرباح المستلمة

6

المشاريع
المشتركة
ألنشطة حوض
بناء السفن
والقطر
والتصنيع

2,175,257
463,944
29,486,382
560,165
()3,021,922( )378,719
()19,304,305( )758,848
(9,335,412 )113,458

1,233,582 1,030,842

687,948

1,455,960

204,826

1,332,684

609,628

1,113,624

587,043

4,211,164

11,408
()43,401
()35,695
()458,840
60,515
60,515

32,514
()739,114
()1,094,480
()1,563,058
847,026
325,229
1,172,255

349
()34,350
()212,982
()187,914
133,288
142,196
275,484

5,076
()287,852
()318,259
()281,563
450,086
19,817
469,903

للسنة -قطر
الدوحة
المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
قطري)
باأللف
(المبالغ
٢٠١9
لايرديسمبر
في 31
المنتهية
للسنة

1,934
()76,439
()183,137
()321,729
30,257
29,064
59,321

47,834

53,315

180,034

56,878

7,927

106,528
3,632,468

156,535
7,248,393

290,616
3,818,792

-

-

32,337

14,037

قروض لشركات المشاريع المشتركة

13,747
()297,072
()344,407
()313,012
172,880
134,152
307,032

70,792

44,467

396,442

63,449

-

142,291

398,042
5,580,303

175,245
832,839

1,126,966
21,112,795

77,593

-

109,930

 31ديسمبر
2019

الشركة الهندية لنقل الغاز الطبيعي ال ُمسال رقم ( )3المحدودة
ناقالت سفيتزويجزميولير (ذ.م.م)
ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة
تيكاي ناقالت
شركة جلوبال شيبينج المحدودة

المجموع

54,290
12,017
162,928
229,235

 31ديسمبر
2018
52.452
14.629
26.144
12.017
105.242

تم منح هذه القروض التي تحتسب عنها فوائد لشركات المشاريع المشتركة ويخضع سدادها إلى توفر السيولة لدى
شركات المشاريع المشتركة .كان المتوسط المرجح لمعدل الفائدة كما في  31ديسمبر  2019بنسبة %5.07
(نسبة  %3.83في سنة .)2018

(المبالغ باأللف ريال قطري)

استثمارات مالية

 31ديسمبر
2019

استثمارات مالية – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغيرات في القيمة العادلة
الرصيد في  31ديسمبر

المجموع

4,613,158

568,185

الدوحة  -قطر
الموحدة
المالية
البيانات
حول
(ش.م.ع.ق)
(ناقالت)
المحدودة
الغاز
إيضاحاتلنقل
شركة قطر
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استثمار في شركات المشاريع المشتركة (تابع)

ماران ناقالت
المحدودة

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

144,462
()31,425
113,037

 31ديسمبر
2018
109.230
35.232
144.462

تمثل االستثمارات المالية أسهم مدرجة في بورصة قطر.
8

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 31ديسمبر
2019
79,967
()1,484
78,483
()2,092
12,988
916,937
1,006,316

ذمم تجارية مدينة
يطرح :مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
يطرح :الخسارة االئتمانية المتوقعة
إيرادات مستحقة
ذمم مدينة أخرى
المجموع

 31ديسمبر
2018
22.201
()1.484
20.717
()1.135
9.044
249.675
278.301

قامت المجموعة بتكوين مخصص بكامل قيمة الذمم المدينة والتي من غير المحتمل تحصيلها .متوسط فترة االئتمان
هو  60يوما ً تقريبا ً.
فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة والحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها كما في 31
ديسمبر :2019

()1

أعمار الذمم التجارية المدينة غير المستحقة وغير متدنية القيمة:
أقل من  60يوما

()2

5.874
1.723
15.627
23.224

 90-61يوما
 120-91يوما
أكثر من  120يوما
اإلجمالي

()3

2.832
3.831
6.747
13.410

أعمار الذمم التجارية المدينة المتدنية القيمة:
1.484

ما يزيد عن  120يوما

()4

 31ديسمبر
2019
55.259

 31ديسمبر
2018
7.307

أعمار الذمم التجارية المدينة المستحقة وغير متدنية القيمة:

1.484

الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها:
1.484
1.484

الرصيد في بداية السنة
مستردة خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة

1.484
1.484

73

72

35

التقرير السنوي ٢٠١٩

36

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر
 31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)

9

(المبالغ باأللف ريال قطري)

الدوحة  -قطر
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
 31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
قطري)٢٠١9
لاير ديسمبر
في 31
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف
10

نقد وأرصدة لدى البنوك

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك – حسابات تحت الطلب وجارية
نقد لدى البنوك  -ودائع ألجل *
أرصدة بنكية أخرى (أ)
أرصدة بنكية أخرى (ب)
المجموع

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

325
859,585
1,398,009
20,352
118,765
2,397,036

321
327.479
2.004.965
20.441
109.822
2.463.028

* تتراوح نسبة الفائدة الفعالة والربح على الودائع ألجل ما بين  %2.4إلى  %2.6( %3.25إلى  %3.9في
.)2018

 1/9النقد وما يعادله

 31ديسمبر
2019

نقد وأرصدة لدى البنوك
يطرح:
أرصدة بنكية أخرى (أ)
أرصدة بنكية أخرى (ب)
ودائع ألجل تستحق بعد  90يوما ً
النقد المقيد

2,397,036

2.463.028

()20,352
()118,765
()981,884
)(223,260
1,052,775

()20.441
()109.822
()1.281.552
1.051.213

(ب) المبالغ النقدية المستحقة للمساهمين عن توزيعات األرباح غير المطالب بها.

رأس المال

رأس المال المصدر والمكتتب به
أسهم رأس المال المصدرة والمكتتب بها والمدفوعة بقيمة
اسمية  1لاير قطري للسهم

 31ديسمبر
2019
عدد األسهم

 31ديسمبر
2018
عدد األسهم

5.540.263.600

5.540.263.600

المبلغ

المبلغ

5.538.778

5.538.717

كما في  31ديسمبر  2019إجمالي األسهم المصدرة  2.971.960سهما مدفوعة بنسبة 3.092.240( %50
سهما ً مصدرا ً مدفوع بنسبة  %50في سنة .)2018

 1/10توزيعات أرباح نقدية مقترحة

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة  554مليون لاير قطري للسنة الحالية ( 554مليون لاير قطري في
سنة  )2018وهي تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية .اعتمد المساهمون في اجتماع
الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ  19مارس  2019توزيعات األرباح النقدية لسنة .2018

(المبالغ باأللف ريال قطري)

رأس المال (تابع)

 2/10وفقًا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة في  19مارس  2019على
تقسيم كل سهم إلى  10أسهم ،أي استبدال سهم واحد قديم قيمته اإلسمية  10لاير قطري مقابل  10أسهم جديدة بقيمة
اسمية  1لاير قطري لكل سهم .أدى هذا إلى زيادة عدد األسهم المصرح بها من  554,026,360إلى
 ،5,540,263,600واألسهم المصدرة والمكتتب بها والمدفوعة من  553,877,762إلى 5,538,777,620
اعتبارا من  4يوليو  .2019وبالتالي ،تم تعديل المتوسط
سهم .أصبح إدراج األسهم الجديدة في بورصة قطر ساريًا
ً
المرجح لعدد األسهم القائمة بأثر رجعي.
11

12

 31ديسمبر
2018

(أ) المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين عن أسهمهم التي تم بيعها بالمزايدة تتعلق بتحصيل القسط الثاني
المستدعى من رأس المال.
10

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

احتياطي قانوني

ينص النظام األساسي للشركة على تحويل ما نسبته  %10من صافي ربح كل سنة لالحتياطي القانوني إلى أن يبلغ
هذا االحتياطي  %50من قيمة رأس المال المدفوع وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها
النظام األساسي.

التحوط
احتياطي
ّ

التحوط حصة المجموعة في الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي تم تصنيفها
يمثل احتياطي
ّ
التحوط لشركات
كأداة تحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل شركاتها التابعة وحصة المجموعة من احتياطي
ّ
مشاريع مشتركة.
إن احتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة سالبة يمثل قيد محاسبي من إعادة التقييم إلى القيمة العادلة لمبادالت أسعار
الفائدة .يتوقع أن ينخفض احتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع سداد القروض وانخفاض المبلغ األساسي
لمبادالت أسعار الفائدة .ال يتوقع أن يؤثر االحتياطي الذي يخص هذا التحوط على بيان الدخل الموحد أو األرباح
المدورة .إن القيمة السالبة لالحتياطي نشأت من مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض تحمل فوائد متغيرة تم
الحصول عليها من أجل بناء سفن .تدخل المجموعة أيضا في اتفاقيات تأجير سفن طويلة األجل وذلك لتثبيت التدفقات
النقدية المستقبلية الناتجة من السفن .يتوقع أن ينتج عن هذه االستراتيجية تدفقات نقدية أكثر ثباتا ً في المستقبل وتقليل
عدم التأكد المصاحب للتغيرات في األسعار اآلنية للشحن أو التغيرات في أسعار الفائدة.

13

قروض

تتكون هذه القروض مما يلي:
قرض (إيضاح أ)
تسهيالت بنكية رئيسية (إيضاح ب)
تسهيالت بنكية ثانوية (إيضاح ج)
سندات رئيسية فئة (أ) (إيضاح د)
سندات ثانوية فئة (أ) (إيضاح هـ)
تسهيالت كيكسم ( KEXIMإيضاح و)
تسهيالت كي شور ( KSUREإيضاح ز)
قرض (إيضاح ح)
قروض مستحوذ عليها من خالل تجميع أعمال (إيضاح ط)
ناقص :تكاليف إصدار سندات
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (أ)
ناقص :تكاليف إعادة التمويل
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (ح)
ناقص :تكاليف تمويل بموجب اإليضاح (ط)
ناقص :ربح القيمة العادلة من تجميع األعمال
المجموع
وهي مصنفة كالتالي:

قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018
1.820.765
11.826.065
1.349.188
3.095.299
861.262
316.655
569.979
()21.016
()7.383
()16.337
19.794.477

1,162,135
20,080,012

927.575
18.866.902

1,820,765
11,407,953
1,302,458
3,095,299
825,222
158,327
356,237
546,230
1,843,756
()19,615
()5,985
()14,003
()2,702
()11,158
()60,637
21,242,147
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38

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر
الموحدة
المالية
البيانات
(ش.م.ع.ق)
(ناقالت)
المحدودة
حولالغاز
إيضاحات لنقل
شركة قطر
للسنة  -قطر
الدوحة
المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(المبالغ باأللف لاير قطري)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9

13

التقرير السنوي ٢٠١٩

(المبالغ باأللف ريال قطري)

قروض (تابع)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر
الموحدة
المالية
البيانات
حول
(ش.م.ع.ق)
(ناقالت)
المحدودة
الغاز
إيضاحاتلنقل
شركة قطر
للسنة -قطر
الدوحة
المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(المبالغ باأللف لاير قطري)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9

13

(إيضاح أ)
يمثل هذا القرض مسحوبات بقيمة  500مليون دوالر أمريكي من تسهيالت تمويل .سوف يبدأ سداد الدفعات في
يونيو  2020وتنتهي في يونيو .2024
(إيضاح ب)
يمثل هذا القرض مبلغ  1.734.7مليون دوالر أمريكي مقابل اتفاقية التسهيالت البنكية الرئيسية للمرحلة األولى
ومبلغ  744.7مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  653.3مليون دوالر أمريكي للمرحلة الرابعة .بدأ سداد
الدفعة األولى من التسهيالت البنكية الرئيسية األولى في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر  .2025كما بدأ سداد
التسهيالت البنكية الرئيسية الثانية في يونيو  2011وستنتهي في ديسمبر  .2025كما بدأ سداد التسهيالت البنكية
الرئيسية الرابعة في ديسمبر  2013وستنتهي في ديسمبر .2025
(إيضاح ج)
يمثل هذا القرض مبلغ 136.2مليون دوالر أمريكي من اتفاقية التسهيالت البنكية الثانوية للمرحلة األولى ومبلغ
 99.8مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية ومبلغ  121.6مليون دوالر أمريكي للمرحلة الرابعة .بدأ سداد الدفعة
األولى من التسهيالت البنكية الثانوية األولى في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر  ،2025كما بدأت الدفعة
األولى من التسهيالت البنكية الثانوية الثانية في يونيو  2011وستنتهي في ديسمبر  .2025كما بدأ سداد الدفعة
األولى من التسهيالت البنكية الثانوية الرابعة في ديسمبر  2013وستنتهي في ديسمبر .2025
(إيضاح د)
يمثل هذا القرض السندات الرئيسية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل ،وسوف يبدأ سداد الدفعة
األولى في يونيو  2021وينتهي السداد في ديسمبر .2033

وتكون األولوية في هذه الضمانات لصالح سداد دفعات الدين والسندات الرئيسية ،ومن ثم لصالح سداد دفعات الدين
والسندات الثانوية.
14

القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

15

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

كما في  1يناير التغيرات في التغيرات غير النقدية – استحواذ كما في  31ديسمبر
التفاصيل
2019
التدفقات النقدية على أعمال وتكلفة المعاملة
2019
21,242,147
1,777,452
()329,782
19.794.477
قروض
كان متوسط معدل الفائدة المرجح على التسهيالت قصيرة وطويلة األجل (باستثناء التحوط) والقروض والسندات
كما هو موضح أعاله في  31ديسمبر  2019بنسبة  %3,78179( %4,02128في .)2018
76

و ّقعت المجموعة على عقود لتبادل أسعار الفائدة مع عدد من المؤسسات المالية .وبتاريخ  31ديسمبر  2019بلغ
مجموع المبالغ األساسية لعقود تبادل أسعار الفائدة  11.534مليون لاير قطري ( 10,460مليون لاير قطري في
 )2018وكان صافي قيمتها العادلة سالبا بقيمة  2.477مليون لاير قطري (قيمة عادلة سالبة  1,943مليون لاير
قطري في .)2018

ذمم دائنة
دفعات مستلمة مقدما ً من العمالء
مبالغ مستحقة الدفع للمساهمين ()1
مستحقات أخرى
مطلوبات أخرى – الجزء المتداول (إيضاح )1/15
مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح )16
توزيعات أرباح مستحقة
مطلوبات مؤجلة ()2
المجموع

(إيضاح ز)
يمثل هذا القرض مبلغ  19.6مليون دوالر أمريكي من اتفاقية تسهيالت  KSUREللمرحلة األولى .بدأ سداد الدفعة
األولى من تسهيالت  KSUREالمرحلة األولى في ديسمبر  2009وستنتهي في ديسمبر  ،2020كما بدأ سداد
الدفعة األولى من تسهيالت  KSUREالمرحلة الثانية في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر .2021

(إيضاح ي)
يبين الجدول أدناه التغيرات في المطلوبات الناشئة من أنشطة التمويل:

قروض (تابع)

التسهيالت البنكية والسندات مضمونة بحسابات وكافة االستثمارات المسموح بها والتي تم شراؤها عن طريق المبالغ
األوليّة المستخدمة من القروض ،وأيضا ً فهي مضمونة بأسهم في كل شركة من الشركات التابعة ،كما أنها مضمونة
أيضا ً بعقود التأمين التي وقعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة وبالمبالغ المحصلة من عقود التأمين ،وهي
مضمونة أيضا ً بحق الشركة وحصتها في أي من العقود ،أو القروض بين شركاتها ،والتكاليف المتغيرة على
الموجودات اآلخرى للشركة ،وأي عقد آخر يكون أي من الشركات التابعة طرفا ً فيه.

(إيضاح و)
يمثل هذا القرض مبلغ  43.4مليون دوالر أمريكي القيمة المسحوبة من اتفاقية تسهيالت  KEXIMالمرحلة األولى،
وقد بدأ سداد الدفعة األولى في ديسمبر  2009وستنتهي في ديسمبر .2020

(إيضاح ط)
تتعلق القروض بشركة تابعة جديدة تم االستحواذ عليها خالل السنة نتيجة لتجميع أعمال .بدأ السداد من يوليو 2005
وسينتهي في فبراير  .2023تدرس المجموعة إعادة تمويل الدفعات الرئيسية النهائية حيث أنها ستصبح مستحقة
الدفع بعد .2021

(المبالغ باأللف ريال قطري)

تم ضمان التزام المجموعة مقابل هذه التسهيالت برهن الناقالت وضمانات مقدمة من كل الشركات التابعة والتي
ضمنت بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض أن تسدّد الديون المستحقة في موعد استحقاقها.

(إيضاح هـ)
يمثل هذا القرض السندات الثانوية المصدرة ضمن المرحلة األولى من برنامج التمويل ،وقد بدأ سداد الدفعة األولى
في ديسمبر  2010وستنتهي في ديسمبر .2033

(إيضاح ح)
يمثل هذا القرض مبلغ  150مليون دوالر أمريكي سحب في مقابل تسهيل تمويل جديد .تستحق كدفعة واحدة نهائية
بعد خمس سنوات ،أي في مايو .2024

 31ديسمبر
2019
206,600
689,589
20,352
190,067
19,636
25,048
118,765
241,358
1,511,415

 31ديسمبر
2018
189.050
73.159
20.441
167.087
31.018
22.279
109.822
150.647
763.503

( )1تمثل المبالغ النقدية المستحقة الدفع للمساهمين المتحصالت غير المطالب بها لألسهم التي تمت المزايدة عليها
والمتعلقة بتحصيل القسط الثاني من االكتتاب إلصدار رأس المال.
( )2يمثل هذا المبلغ الزيادة في خسائر شركات المشاريع المشتركة ،وسيتم تعديلها مع األرباح المستقبلية لنفس
المشاريع المشتركة.

 1/15مطلوبات أخرى:

يتضمن هذا المبلغ اإليرادات المؤجلة المتعلقة بتكاليف األحواض الجافة الزائدة والمتحصالت من مشروع
" ."MEGIإن الزيادة في تكاليف األحواض الجافة سيتم إطفاءها خالل العمر اإلنتاجي لتكاليف خدمات األحواض
الجافة .إن المتحصل من مشروع ( )MEGIسيتم إطفاءه خالل العمر اإلنتاجي للموجودات المتعلقة بالمشروع.
رصيد الجزء غير المتداول بمبلغ  127.744ألف لاير قطري ( 88.269ألف لاير قطري في .)2018

16

المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

يطلب القانون القطري رقم  13لسنة  2008من جميع شركات المساهمة العامة القطرية التي طرحت أسهمها
لالكتتاب العام المدرجة دفع نسبة  %2,5من صافي الربح إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية.
واستنادا إلى هذا القانون واإليضاحات اإلضافية للقانون الصادرة في سنة  ،2010قامت المجموعة باقتطاع مبلغ
 25.048ألف لاير قطري تمثل نسبة  %2,5من صافي الربح الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 22.279( 2019ألف لاير قطري في سنة  .)2018تم عرض المخصص المستقطع في بيان التغيرات في حقوق
الملكية الموحدة.

لقد تم استخدام التسهيالت البنكية والسندات لتمويل شراء الناقالت.
39

التقرير السنوي ٢٠١٩
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر
(ناقالت)الموحدة
المالية
البيانات
حول
(ش.م.ع.ق)
المحدودة
الغاز
إيضاحاتلنقل
شركة قطر

التقرير السنوي ٢٠١٩

للسنة -قطر
الدوحة
المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(المبالغ باأللف لاير قطري)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9

17

(المبالغ باأللف ريال قطري)

معامالت مع أطراف ذات عالقة

(أ) كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي:
قروض إضافية لشركات مشاريع مشتركة  -بالصافي
إيرادات فوائد من قروض لشركات مشاريع مشتركة
(ب) تمثل األرصدة مع األطراف ذات العالقة ما يلي:
المطلوب من شركات مشاريع مشتركة
المستحق لشركات مشاريع مشتركة
(ج) مكافآت اإلدارة العليا:
رواتب ومكافآت المدراء الرئيسيين
مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

18

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2019

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018

)(154,200
16,247

()922
11.345

79,171
8,500

95.532
9.043

10,092
5,900

9.630
5.900

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر
الموحدة
المالية
البيانات
حول
(ش.م.ع.ق)
(ناقالت)
المحدودة
الغاز
إيضاحاتلنقل
شركة قطر
للسنة -قطر
الدوحة
المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(المبالغ باأللف لاير قطري)
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مكان التأسيس نسبة التملك
(أو التسجيل) وحق التصويت النشاط األساسي

شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة (ش.م.خ.ق)
شركة ناقالت إنك
 شركة ناقالت حالول إنك شركة ناقالت أم صالل إنك شركة ناقالت أبو سمرة إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1694إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1695إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1696إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1697إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1908إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1909إنك شركة ناقالت إتش إتش آي  1910إنك شركة ناقالت الغويرية إنك شركة ناقالت لجميلية إنك شركة ناقالت السامرية إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2264إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2265إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه رقم  2266إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1726إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1751إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1752إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1753إنك شركة ناقالت إس إتش آي  1754إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2283إنك -شركة ناقالت دي إس إم إيه  2284إنك

قطر
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال
جزر مارشال

% 95
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

الشركات التابعة (تابع)
اسم الشركة التابعة
 شركة ناقالت دي إس إم إيه  2285إنك شركة ناقالت دي إس إم إيه  2286إنكشركة ناقالت البحرية
 شركة أوفرسيز إل إن جي إتش 1 شركة أوفرسيز إل إن جي إتش 2 شركة أوفرسيز إل إن جي إس 1 شركة أوفرسيز إل إن جي إس 2شركة قطر لنقل الغاز(ناقالت) ( )1643 -6شركة قابضة*
شركة قطر لنقل الغاز (ناقالت)( )2245-8لالستثمار
المحدودة *
شركة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة *
شركة ناقالت للشحن (قطر) المحدودة
شركة ناقالت للشحن (إم آي) إنك
 -شركة ناقالت قبرص المحدودة

تتمثل تفاصيل الشركات التابعة كما في  31ديسمبر  2019فيما يلي:

خدمات الوكاالت
شركة قابضة
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت

(المبالغ باأللف ريال قطري)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9

الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة

التقرير السنوي ٢٠١٩

نسبة التملك
مكان التأسيس وحق
(أو التسجيل) التصويت
جزر مارشال %100
جزر مارشال %100
جزر مارشال %100
جزر مارشال %100
جزر مارشال %100
جزر مارشال %100
جزر مارشال %100
جزر مارشال %100
جزر مارشال
جزر مارشال
قطر
جزر مارشال
قبرص

%100
%100
%100
%100
%100

النشاط األساسي
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
شركة قابضة
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
تأجير الناقالت
شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة
إدارة النقل البحري
شركة شحن
شركة شحن

* تم إصدار رأس مال هذه الشركات التابعة بدون قيمة إسمية.
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العائد على السهم
يتم احتساب العائد على السهم بقسمة ربح السنة على المعّدل المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

العائد األساسي والمعدل على السهم (ريـال قطري للسهم)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018

1,001,934
5,538,777,62
0
0.18

891.143
5.538.717.480
0.16

ليست هناك أسهم معدلة محتملة قائمة في أي وقت من األوقات خالل السنة وبالتالي فإن العائد المعدل على السهم
يتساوى مع العائد األساسي على السهم.
20

إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:
( )1مخاطر السوق
( )2مخاطر السيولة
( )3مخاطر االئتمان
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة للمخاطر المذكورة أعاله وأهداف وسياسات ومعالجات
المجموعة لقياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.
تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة وأنشطة
التدقيق الداخلي .تم تأسيس لجنة للمخاطر لتكون مسؤولة عن أوجه تطوير ورقابة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة.
تعرض تقارير أنشطة لجنة المخاطر مباشرة على الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة بشكل دوري.

78

41

42

79

80

43

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

قطر الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر لنقل
شركة
الدوحة -
الدوحة  -قطر
المالية الموحدة
البيانات
الموحدة
حول المالية
إيضاحاتالبيانات
إيضاحات حول

20

ديسمبر ٢٠١9
للسنةالمنتهية
للسنة
ديسمبر 2019
المنتهيةفيفي3131
(المبالغ باأللف لاير قطري)

إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف
العمالت األجنبية التي تؤثر على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية.

مخاطر معدالت الفائدة

تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة وذلك كنتيجة للمبالغ التي تقترضها المجموعة والتي تحمل معدالت فائدة
ثابتة ومتغيرة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق عقود تبادل أسعار الفائدة ،وتتبع المجموعة سياسة
استخدام أدوات تبادل معدالت الفائدة على بعض من قروضها .وتتم تسوية الفروق بين تكلفة الفائدة بالسعر الثابت
(المدفوعة) وتكلفة الفائدة بالسعر المتغير (المستلمة) بشكل دوري.
تسعى المجموعة إلى تقليل تأثير هذه المخاطر عن طريق استخدام مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر
التعرض لتقلبات أسعار الفائدة .تحكم سياسات المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة استخدام مشتقات األدوات
المالية والتي توفر مبادئ مكتوبة لمخاطر أسعار الفائدة ولمخاطر االئتمان والستخدام المشتقات المالية .ال تدخل
المجموعة وال تتعامل باألدوات المالية -والتي تتضمن مشتقات األدوات المالية -ألغراض المضاربة.
إن مهام قسم الخزانة الوظيفية تقوم على تقديم تقارير دورية إلى إدارة المجموعة لمراقبة المخاطر ومتابعة تطبيق
السياسات وذلك للتقليل من المخاطر.

تتعرض المجموعة إلى مخاطر معدالت الفائدة على األرصدة لدى البنوك والقروض لشركات المشاريع المشتركة
والقروض .ويوضح الجدول التالي حساسية ربح المجموعة للتغيرات المعقولة المتوقعة على ربح المجموعة لسنة
واحدة ،وذلك بنا ًء على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل أسعار فائدة متغيرة كما في  31ديسمبر .2019

تحليل حساسية معدالت الفائدة

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى البنوك
قروض لمشاريع مشتركة
المطلوبات المالية
قروض وسلف تحتسب عنها
فوائد
مبادالت معدالت الفائدة

معدل فائدة
متغير

 31ديسمبر 2019

ال تحتسب
عنه فائدة

1,944,244
229,235
2,173,479

()5,807,281( )3,900,906
(- )11,533,960
()5,807,281( )15,434,866

معدل
فائدة ثابت
المجموع

452,792
452,792
-

()3,633,802( )15,434,866

-

2,397,036
229,235
2,626,271
()9,708,187
()11,533,960
()21,242,147

452,792

معدل
فائدة ثابت

(المبالغ باأللف ريال قطري)

المجموع
2.463.028
105.242
2.568.270
()9.334.211
()10.460.266
()19.794.477

ال تحتسب
عنه فائدة
146.887
146.887
-

 31ديسمبر 2018

معدل فائدة
متغير

2.316.141
105.242
2.421.383

()5.398.666( )3.935.545
(- )10.460.266
()5.398.666( )14.395.811
()2.977.283( )14.395.811

146.887

()17.226.207

إذا انخفضت  /ارتفعت معدالت الفائدة بمقدار  50نقطة أساسية مع بقاء العوامل األخرى دون تغيير ،فإن صافي التأثير على الربح للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019سيكون
زيادة ً /نقصا ً بقيمة  18.2مليون لاير قطري ( 14.9مليون لاير قطري في  31ديسمبر .)2018

صافي الموجودات/
(المطلوبات) المالية
()18,615,876

-

إن تحليل الحساسية لمعدالت الفائدة للمجموعة يتم قياسها وفقا ً لمدى تأثر األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة بالتغيرات في معدالت الفائدة كما في نهاية الفترة المالية .فيما يخص المطلوبات
المتغيرة ،فإن المبلغ الظاهر كما في تاريخ التقرير يفترض أنه المبلغ القائم للسنة .يتم تصنيف جميع عقود التبادل في أسعار الفائدة التي تقايض مبالغ معدالت الفائدة المتغيرة بمعدالت الفائدة
الثابتة كأداة تحوط للتدفقات النقدية من أجل الحد من تعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة من أسعار الفائدة المتغيرة على القروض .وفيما يلي ملخص عن مدى تعرض األدوات
المالية المشتقة للمجموعة لمخاطر التغير في معدالت أسعار الفائدة:

()1

[]1

مخاطر السوق (تابع)

(أ)

(أ)

20
()1

إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر السوق

مخاطر معدالت الفائدة (تابع)

31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)
(المبالغ باأللف ريال قطري)

[]1

الدوحة  -قطر

تحليل حساسية معدالت الفائدة (تابع)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر

44

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)
التقرير السنوي ٢٠١٩
التقرير السنوي ٢٠١٩

81

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

التقرير السنوي ٢٠١٩

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر

 31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)

(المبالغ باأللف ريال قطري)

31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
٢٠١9
ديسمبر
31
في
المنتهية
للسنة
(المبالغ باأللف لاير قطري)

20

إدارة المخاطر المالية (تابع)

20

إدارة المخاطر المالية (تابع)

()1

مخاطر السوق (تابع)

()2

مخاطر السيولة

(أ)

مخاطر معدالت الفائدة (تابع)

[]2

عقود تبادل معدالت الفائدة
اتفقت المجموعة مع مؤسسات مالية على مقايضة الفرق بين معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ
أساسية متفق عليها ،وذلك تحت عقود تبادل معدالت الفائدة .تمكن مثل هذه العقود المجموعة من تقليل مخاطر تغير
معدالت الفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تحتسب عنها فوائد متغيرة .تحتسب القيمة العادلة لمبادالت
معدالت الفائدة على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األخرى لعقود التبادل.
تحوط التدفقات النقدية
متوسط أسعار الفائدة
القيمة العادلة
المبلغ األساسي القائم
الثابتة المتفق عليه
2018
2019 2018
2019 2018
العقود القائمة لمبادالت 2019
مليون لاير مليون لاير مليون لاير مليون لاير
فائدة متغيرة مقابل فائدة
قطري
قطري
قطري
قطري
%
%
ثابتة
5،58

11.534

10.460

()2.477

المطلوبات المالية الغير مشتقة
 31ديسمبر 2019
قروض
ذمم دائنة
 31ديسمبر 2018

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،قامت المجموعة باحتساب حصتها من القيمة العادلة السالبة لمبادالت أسعار الفائدة
والمتعلقة بالمشاريع المشتركة والتي تبلغ  117مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر ( 2019قيمة عادلة سالبة
بمبلغ  145مليون لاير قطري في سنة .)2018

تم تصميم معظم عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل
مدى ت ّعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن اختالف أسعار الفائدة على القروض .إن تبادل أسعار
الفائدة وسداد الفائدة على القرض تتم بشكل متزامن.
(ب)

مخاطر سعر السهم

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق باستثماراتها المالية .تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية
وعوامل أخرى متضمنة التغيرات االعتيادية في سعر السهم لألسهم المدرجة والعوامل األخرى ذات الصلة بغرض
إدارة مخاطر السوق.
إن  %10زيادة أو نقص في القيمة السوقية لمحفظة المجموعة لالستثمارات المالية في تاريخ التقرير يتوقع أن
تكون بالزيادة أو النقص بمبلغ  11.3مليون لاير قطري ( 14.4مليون لاير قطري في سنة  )2018في موجودات
وحقوق ملكية المجموعة.

(ج)

مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي مخ اطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية.
التعامالت الهامة بعمالت أجنبية تتم بالدوالر األمريكي وهو مربوط بالعملة الرئيسية للمجموعة ،لذا ترى اإلدارة
أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت في أدنى حدوده.
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مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها المالية عند استحقاقها .إن
النهج المتبع من قبل المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكيد بقدر األماكن على أنه يتوفر لديها على الدوام
سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،سواء في الظروف العادية أو الصعبة ،بدون تكبد خسائر غير مقبولة
أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية غير المشتقة متضمنة مدفوعات تكاليف التمويل وباستبعاد أثر
اتفاقيات المقاصة ،إن وجدت:

()1.943

تتم تسوية فروق تبادل أسعار الفائدة كل ستة أشهر .إن سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو سعر
ليبور ( )LIBORوسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر الفائدة الثابتة وسعر الفائدة المتغيرة بالصافي.

(المبالغ باأللف ريال قطري)

تقع مسؤولية مراقبة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ،والذي قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة على
مخاطر السيولة لدى إدارة المجموعة بالنسبة إلحتياجاتها من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل
وبحسب متطلبات إدارة السيـولة النـقدية .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات
مناسبة وتسهيالت مصرفية وتسهيالت قروض مستقبلية وذلك بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة
وعمل جداول لمواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

يبيّن الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

أقل من سنة واحدة
من سنة إلى سنتين
من سنتين إلى خمس سنوات -
5،255
أكثر من خمس سنوات

التقرير السنوي ٢٠١٩

قروض
ذمم دائنة
()3

مخاطر االئتمان

القيمة الدفترية

أقل من سنة

 5-1سنوات

21,242,147
1,321,348
22,563,495

1,162,135
1,321,348
2,483,483

7,374,314
7,374,314

القيمة الدفترية

أقل من سنة

 5-1سنوات

19.794.477
596.416
20.390.893

927.575
596.416
1.523.991

3.720.187
3.720.187

أكثر من  5سنوات
12,705,698
12,705,698
أكثر من  5سنوات
15.146.715
15.146.715

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعدم مقدرة عميل أو طرف مقابل
للمجموعة في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة من العمالء
والقروض والذمم المدينة من شركات المشاريع المشتركة واألرصدة لدى البنوك.

التعرض لمخاطر االئتمان

يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019
و 2018بالقيمة الدفترية لكل مما يلي:
القيمة الدفترية
إيضاح
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2019
قروض لشركات المشاريع المشتركة
استثمارات مالية
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
أرصدة لدى البنوك
المجموع

6
7
(17ب)
8
9
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229,235
113,037
79,171
1,006,316
2,396,711
3,824,470

105.242
144.462
95.532
278.301
2.462.707
3.086.244
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الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -

20
()3

مخاطر االئتمان (تابع)

الدوحة  -قطر

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
قطر حول البيانات المالية الموحدة
إيضاحات
الدوحة -

 31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)

إدارة المخاطر المالية (تابع)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

(المبالغ باأللف ريال قطري)

المالية الموحدة
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي 31
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)
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 31ديسمبر 2019
موجودات مالية بالقيمة العادلة:
االستثمارات المالية
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط
 31ديسمبر 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة:
االستثمارات المالية
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
عقود مبادالت معدل فائدة مستخدمة للتحوط

يتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك حاصلة على تصنيفات ائتمانية جيدة (ال تقل عن  (BBBمن وكاالت تصنيف
ائتماني دولية مستقلة.
تم قياس انخفاض القيمة عن النقد واألرصدة لدى البنوك على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا
وهي تعكس مقدار تعرض األرصدة ذات االستحقاق قصير األجل .تعتبر المجموعة أن أرصدتها لدى البنوك لها
مخاطر ائتمانية منخفضة نظرا لتصنيفاتها االئتمانية الخارجية من أطراف مقابلة.
إن نقد المجموعة لدى البنوك محتفظ به لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية وذات سمعة طيبة وذات تصنيف
ائتماني عالي .ونتيجة لذلك ،ترى اإلدارة أن مخاطر االئتمان فيما يتعلق بهذه األرصدة غير جوهرية.

القروض والمستحق من شركات المشاريع المشتركة
كان أقصى تعرض لمخاطر االئتمان عن القروض والمستحق من أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير مساويا
للمبلغ المفصح عنه في بيان المركز المالي الموحد .ترى اإلدارة أن هناك مخاطر ائتمان محدودة من المستحق من
أطراف ذات عالقة ،نظرا ألن هذه األطراف المقابلة تقع تحت سيطرة الشركة األم ،التي تتمتع بوضع مالي جيد.
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•
•

المستوى الثالث :التقنيات التي تستخدم المدخالت ذات التأثير الملحوظ على القيمة العادلة المسجلة والتي ال
تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.

إدارة رأس المال

إيضاح
13
1/9

حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط وأسهم غير مسيطرة
يضاف :أسهم غير مسيطرة

يتم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات المالية من أسعار السوق المعلنة في بورصة تداول األسهم النشطة .يتم
احتساب القيمة العادلة لتبادل أسعار الفائدة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمدرجة في اتفاقية
التبادل بين األطراف المتعاقدة فيما بينها .إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.

المستوى الثاني :تقنيات أخرى والتي يكون للمدخالت تأثير ملحوظ على القيمة العادلة المسجلة والواضحة
إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

-

1.943.170

-

1.943.170

صافي الدين

القيمة العادلة لألدوات المالية

•

144.462

-

-

144.462

إجمالي الدين (القروض)
النقد وما يعادله

تحتسب معدالت ا لخسائر باستخدام طريقة منهجية مبسطة معرفة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9وهذه
الطريقة قائمة على أساس احتمالية استمرار الذمم المدينة خالل مراحل متعاقبة من التأخر حتى الشطب.

المستوى األول :األسعار المدرجة (غير معدلة) في السوق النشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.

-

2,476,694

-

2,476,694

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل دوري .فيما يلي معدل الدين إلى حقوق الملكية في نهاية
السنة:

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة من عمالء.

قامت المجموعة بتطبيق مستويات القياس الموضحة أدناه لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

113,037

-

-

113,037

معدل الدين إلى حقوق الملكية

تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود لالئتمان للعمالء األفراد ورصد الذمم
المدينة القائمة .يتم إجراء تقييمات لالئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتماد ذلك من
جانب إدارة المجموعة.

كما في  31ديسمبر ،قامت المجموعة بتصنيف األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة.

المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

اإلجمالي

تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية وضمان أفضل عائد على االستثمار
للمساهمين من خالل االستخدام األمثل لرأس المال المستثمر .إن هيكل رأس مال المجموعة يتكون من القروض
وحقوق الملكية والتي تشمل رأس المال المصدر واالحتياطي القانوني واحتياطي القيمة العادلة وأسهم غير مسيطرة
واحتياطي التحوط واألرباح المدورة.

الذمم التجارية المدينة

مستويات ترتيب القيمة العادلة

(المبالغ باأللف ريال قطري)

إدارة المخاطر المالية (تابع)
القيمة العادلة لألدوات المالية

األرصدة لدى البنوك

حقوق الملكية المعدلة ()1
معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة

 31ديسمبر 2019
21,242,147
()1,052,775
20,189,372
9,444,062
6,246
9,450,308
%214

 31ديسمبر 2018
19.794.477
()1.051.213
18.743.264
9.020.626
5.205
9.025.831
%208

التحوط للتدفقات النقدية السالب
( )1تتكون حقوق الملكية المعدّلة من جميع حقوق الملكية فيما عدا احتياطي
ّ
للمجموعة.

22
(أ)
(ب)

تعهدات والتزامات طارئة
ارتباطات تبادل معدالت فائدة

دخلت المجموعة في عدد من عقود تبادل معدالت الفائدة فيما يتعلق بالفوائد المستحقة الدفع عن القروض التي
تحتسب عنها معدالت فائدة متغيرة.

ضمانات وخطابات اعتماد وارتباطات
[ ]1ضمانات متبادلة
[]2
[]3
[]4
[]5
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قامت المجموعةبإصدار ضمانات متبادلة لصالح مجموعة من البنوك مقابل القروض ومبادالت أسعار الفائدة.
بلغت قيمة الضمانات البنكية  7.6مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر  3.9( 2019مليون لاير قطري
في سنة .)2018
بلغت خطابات االعتمادات والضمانات والتي تشمل الحصة في شركات المشاريع المشتركة مبلغ  49.8مليون
لاير قطري كما في  31ديسمبر  71.3( 2019مليون لاير قطري في .)2018
االرتباطات الرأسمالية متضمنة الحصة من المشاريع المشتركة في  31ديسمبر  2019بلغت  16.2مليون
لاير قطري ( 9.2مليون لاير قطري في سنة .)2018
المطالبات المحتملة متضمنة الحصة من المشاريع المشتركة في  31ديسمبر  2019كانت ال شيء (2.4
مليون لاير قطري في سنة .)2018
85
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شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر
(ناقالت)الموحدة
المحدودةالمالية
الغازالبيانات
حول
(ش.م.ع.ق)
إيضاحاتلنقل
شركة قطر

التقرير السنوي ٢٠١٩

للسنة -قطر
الدوحة
المنتهية في  31ديسمبر 2019
الموحدة
إيضاحات
الماليةقطري)
البيانات لاير
حولباأللف
(المبالغ

(المبالغ باأللف ريال قطري)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9

22
(ج)

تعهدات والتزامات طارئة (تابع)
عقود اإليجار الخاصة بالسفن

23

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

دخلت المجموعة في عدة اتفاقيات تأجير زمني لناقالتها مع شركتي تأجير ناقالت لفترة أولية مدتها  25سنة تقريبا ً
من تاريخ التسليم لكل ناقلة مع قابلية هذه االتفاقيات للتجديد.

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ش.م.ع.ق) (ناقالت)

الدوحة  -قطر
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) (ش.م.ع.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الدوحة  -قطر
31الموحدة
المالية
إيضاحات حول
ديسمبر 2019
البياناتفي
المنتهية
للسنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١9
(المبالغ باأللف لاير قطري)

24

األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية للممتلكات والمعدات

تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية لسفن المجموعة استنادا إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى،
متضمنة وزن السفينة وتوقعات أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

[]2

25

3,510,402
14,012,835
32,957,053
50,480,290

26

التكاليف التشغيلية

المصاريف العمومية واإلدارية

انخفاض قيمة الذمم المدينة:

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2019

يتطلب نموذج انخفاض القيمة الجديد الخاص بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9معلومات مستقبلية ،والتي تقوم
على افتراضات للتغيرات المستقبلية للعوامل االقتصادية المختلفة وكيفية تأثير هذه العوامل على بعضها البعض.
كما يتطلب من اإلدارة وضع احتمال التعثر لفئات مختلفة من الذمم المدينة .يشكل احتمال التعثر مدخال رئيسيا في
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ويستلزم وضع قدر كبير من األحكام .فهو تقدير الحتمال التعثر على مدى فترة
زمنية معينة ،ويتضمن حسابه بيانات تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية.
في السنة السابقة ،لم يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة عن الذمم التجارية المدينة إال على الذمم المدينة التي كان
لدى اإلدارة مؤشرا على انخفاض قيمتها والذي انطوى على قدر كبير من األحكام .وتم تحديد ذلك بالرجوع إلى
حاالت التعثر السابقة لطرف مقابل وتحليل الوضع المالي للطرف المقابل.
يتم الحصول استنتاج القيمة العادلة للتحوطات بناء على تأكيد من بنوك .تجري اإلدارة فحصا مستقال لتقييم دقة القيم
العادلة .تراجع اإلدارة أيضا العالقة التحوطية بين عقود مبادلة أسعار الفائدة والقروض ذات الصلة على أساس
منتظم .تم التوصل إلى أن التحوط فعال جدا .ونتيجة لذلك ،يتم تسجيل القيمة العادلة للمشتق (سالب  2.477مليون
لاير قطري) في حقوق الملكية ضمن احتياطي التحوط.

تكاليف الموظفين
مصروفات اإليجار والمرافق
اإلهالك
مصروفات خدمات مهنية (التدقيق واستشارات قانونية وأخرى)
أتعاب مجلس اإلدارة ومصروفات الجمعية العامة
مصروفات أخرى
المجموع
27

تصنيف اإليجار

يتم تصنيف اإليجار من جانب اإلدارة عند بدء عقد اإليجار .التغييرات على تفاصيل اإليجار بعد بدئه ،بخالف ما
يحدث عن طريق تجديد اإليجار ،والذي قد ينتج عنه تصنيف مختلف لإليجار لو أصبحت البنود المعدلة سارية
المفعول في تاريخ بدء اإليجار ،ويتم وضع اعتبار لها عند بدء االتفاقية المعدلة على مدى الفترة المتبقية.
إن اإلدارة قامت بوضع تقديرات لتصنيف ترتيبات إيجاراتها على أساس المؤشرات الرئيسية التالية:
• انتقال ملكية الموجود في نهاية مدة عقد اإليجار؛
• خيار شراء الموجود المستأجر بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة في تاريخ الشراء؛
• مدة عقد اإليجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر االقتصادي للموجود؛
• القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار التي تحتسب على أساس معدل العائد الضمني في عقد اإليجار
والقيمة العادلة للموجود المؤجر؛ و
• طبيعة الموجود بما في ذلك تخصصه والغرض من إنشائه للمستأجر وشروط التعديل الرئيسية التي يستخدمها
المستأجر اآلخر؛
• مدة عقد اإليجار تعتبر مدة ثابتة بموجب العقد على أساس المعلومات المتاحة.

3.071.106
12.292.837
32.402.705
47.766.648

تشتمل التكلفة التشغيلية بشكل رئيسي على تكاليف صيانة وتشغيل السفن.

[ ]3القيمة العادلة وفعالية التحوط لتحوطات التدفقات النقدية

[]4

إيرادات التأجير التشغيلي

ال يزيد عن سنة
أكثر من سنة وأقل من  5سنوات
أكثر من  5سنوات
المجموع

تم وضع األحكام الهامة التالية من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي كان لها أثر جوهري
على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة.

[]1

(المبالغ باأللف ريال قطري)

لدى المجموعة عقود إيجار لسفن مملوكة بالكامل لنقل الغاز الطبيعي المسال .يتم احتساب إيرادات استئجار هذه
السفن كعقود إيجار تشغيلية .اإليجارات مستحقة التحصيل بموجب الحد األدنى لعقود اإليجار التشغيلية غير قابلة
لإللغاء هي كما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019

يطلب من إدارة المجموعة استخدام مجموعة من التقديرات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية المبينة في اإليضاح
رقم ( )3فيما يتعلق بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تقييمها عن طريق مصادر أخرى .تعتمد
هذه التقديرات على عوامل ذات عالقة .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .يتم مراجعة هذه التقييمات
واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة.

كما هو مذكور في اإليضاح رقم ( 2/3ب) تقوم إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة
للممتلكات والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي ،كما تقوم اإلدارة باختبار انخفاض القيمة للممتلكات والمعدات
متى كان هناك مؤشر النخفاض قيمتها.

التقرير السنوي ٢٠١٩
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77,733
1,760
22,006
7,641
6,761
13,886
129,787

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018
82.105
25.607
9.157
7.148
10.042
134.059

الالئحة التنفيذية للضرائب

في  12ديسمبر  ،2019تم تقديم الئحة تنفيذية جديدة للضرائب تلغي وتحل محل اللوائح التنفيذية القديمة .قامت
المجموعة بتقييمها األولي وبنا ًء على ذلك؛ تعتقد اإلدارة أنه ليس من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل جوهري على
المخصص الضريبي للمجموعة .ومع ذلك ،سيتم إجراء تقييم مفصل للتأثير الناتج عنها في سنة  2020وسيتم
تسجيل أي تأثير مالي في تلك السنة.

األحداث الالحقة
ال توجد أحداث جوهرية الحقة لتاريخ التقارير المالية قد يكون لها تأثير على فهم البيانات المالية الموحدة.
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المبالغ المقارنة
أعيد تصنيف األرقام المقارنة للفترة السابقة عند الضرورة ،وذلك من أجل لتتماشى مع عرض البيانات عن السنة
الحالية .إن إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على صافي األرباح أو صافي الموجودات ال ُمفصح عنه سابقاً .ال يمكن
مقارنة معلومات السنة الحالية بشكل كامل مع السنة السابقة وذلك نتيجة لدمج أعمال شركة أو أس جي ناقالت خالل
السنة الحالية كما هو مبين في اإليضاح رقم .5

إن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة تتضمن عملية احتساب معدل العائد الداخلي ( ،)IRRوالعمر اإلنتاجي
وقيمة الخردة.
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